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Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri
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PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira
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Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
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                        Plenário 02 - 14:00
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias
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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012088-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVAN BISPO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024100-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016215-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 143,69 (cento e quarenta e três 

reais e sessenta e nove centavos). Fica cientificado de que para emissão 

de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. CAA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016215-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 145.20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006887-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatrocentavos). Fica cientificado de que para emissão 

de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024100-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER ,nos 

termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025426-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO DA SILVA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, em que pese a requerente 

indicar seu desinteresse na auto composição, designo audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1014286-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a manifestação retro, renove-se vista a recuperanda para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 804602 Nr: 11063-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIX COLSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDO IVAN BARBOSA 

DEMETRI SILVA - OAB:19.083, FABÍOLA CASSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.997-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOARES - 

OAB:206359/SP, MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - 

OAB:229571/SP

 Visto.

Considerando que foi efetivamente cumprida a penhora no rosto dos autos 

(fls. 855/858), determino a intimação do credor para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947111 Nr: 58638-32.2014.811.0041
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 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E 

BRINQUEDOS LTDA, DEBORA ARANTES DE PAULA, BANCO BRADESCO 

S/A, MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE 

PEÇAS PARA TRATORES LTDA, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER S/A, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES, GOIABEIRAS EMPRESA DE 

SHOPING CENTER LTDA, SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS 

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, BANCO O BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86861B/RS, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, HUMBERTO 

ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.801-A/MT, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES 

- OAB:9.510/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o administrador judicial, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o teor da petição 

do requerente de fls. 1524/1528.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1363283 Nr: 372-76.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, Leonardo Moro 

Bassil Dower

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DA CONCEIÇÃO 

GOMES CLEMENTE - OAB:178.171, LEONARDO MORO BASSIL DOWER 

- OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847019 Nr: 50569-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12.497-b, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, GREFF 

RYCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13.932, GUARACY CARLOS DE 

SOUZA - OAB:3287-MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - 

OAB:4851-B/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, RENATA 

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIRO - 

OAB:5.940MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada, a massa falida quedou-se 

inerte. Diante disso, procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75936 Nr: 10411-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO SUL SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, ANTONIO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, Átila sauner posse - OAB:35.249/PR, ELAINE CRISTINA 

OGLIARI SUZUKI - OAB:9744/MT, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, Marcelo Ribas 

Kubrusly Silva - OAB:48703/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA - OAB:, OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - OAB:8.117/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, informar ao presente Juízo se realizou as alterações no Quadro 

Geral de Credores, conforme decisão de fls. 1.481/1.484.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1279955 Nr: 1834-05.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINTO JOSÉ SOUZA SANTOS, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR - ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A - 

IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE PEDROSO LEANDRO - 

OAB:59.989/PR, EDUARDO MUNARETO - OAB:24.665/PR, KLEBER DE 

NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Intimo a parte REQUERENTE para, em 05 dias retirar o alvará nesta 

secretária sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342435 Nr: 18288-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Procedo à intimação da parte impugnante CONCREMAX CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, por intermédio de seus causídicos 

Jackson Francisco Coleta Coutinho, OAB/MT n.º 9.172-B e José Eduardo 
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Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009, para, em 05 (cinco) dias, regularizar a 

sua representação processual, pois verifica-se que os documentos 

juntados às fls. 224/239, como o Contrato Social, Procuração e 

Substabelecimento são cópias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, CCB 

BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO 

DO BRASILS/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, GERDAU AÇOS 

LONGOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, EDUARDO 

SILVA GATTI - OAB:234531, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, 

Pablo Dotto - OAB:147434/SP

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que, no prazo de 05 

dias, providencie a publicação, na IOMAT e em jornal de grande 

circulação, do edital de convocação da AGC, bem como proceda à sua 

afixação, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (art. 36, § 

1º, da lei 11.101/2005), com comprovação nos autos, atentando-se ao 

lapso temporal mínimo de 15 (quinze) dias exigido pelo art. 36, caput, da lei 

11.101/05. Consigno que o instrumento convocatório em apreço 

encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido encaminhado via e-mail 

ao endereço eletrônico contato@gsv.adv.br.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, CCB 

BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO 

DO BRASILS/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, GERDAU AÇOS 

LONGOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, EDUARDO 

SILVA GATTI - OAB:234531, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, 

Pablo Dotto - OAB:147434/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a ser realizada no 

“Edifício Barão Center”, sala 10, situado à Rua Barão de Melgaço, nº 2350, 

esquina com a Rua Major Gama, Bairro Centro Sul, CEP: 78.020-902, 

Cuiabá/MT, em 1ª (primeira) convocação para o dia 05 (cinco) de março de 

2020 (dois mil e vinte), às 14:00 horas e, em 2ª (segunda) convocação 

para o dia 12 (doze) de março de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00 horas, 

possuindo como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do 

plano de recuperação apresentado pelas devedoras.

Despacho/Decisão: Visto.Em cumprimento ao item “2” da decisão proferida 

às fls. 1321 (volume 07), a recuperanda manifestou em conjunto com o 

administrador judicial para indicar dia, hora e local para realização da 

Assembleia Geral de Credores. Assim, em cumprimento ao v. acórdão 

proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1009892-06.2018.8.11.0000 CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial.A 

Assembleia Geral de Credores será realizada no “Edifício Barão Center”, 

sala 10, situado à Rua Barão de Melgaço, nº 2350, esquina com a Rua 

Major Gama, Bairro Centro Sul, CEP: 78.020-902, Cuiabá/MT, em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 05 de março de 2020, às 14:00 horas e, 

em 2ª (segunda) convocação para o dia 12 de março de 2020, às 14:00 

horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelas 

devedoras.Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do 

artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm 

por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 

11.101/2005).Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL 

deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em 

jornais de grande circulação da sede e filial da requerente.Também deverá 

constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano 

de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com a Administradora Judicial, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, com sede à Rua Avenida Rubens de Mendonça, n.º 2000, 

sala 104, Bairro Boque da Saúde, Cuiabá (MT), fone (65) 3644-7697 

(artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).Deverá constar, ainda, que o credor 

poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou 

representante legal, desde que entregue a Administradora Judicial, até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 

documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas 

dos autos em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 

11.101/2005).Considerando a exiguidade do tempo, determino que a 

Administradora Judicial, providencie a retirada do edital e proceda a 

publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como 

proceda à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na 

sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 

11.101/2005).Providencie o Sr. Gestor Judiciário COM URGÊNCIA a 

imediata publicação desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, 

juntamente com a publicação do edital, contendo o nome dos advogados 

que juntaram procuração nos autos, visando dar o mais amplo 

conhecimento da realização da referida AGC e do conteúdo desta 

decisão.Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com o 

administradora judicial, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, 

representada pelo Sr. Luiz Alexandre Cristaldo, com endereço profissional 

na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.000, sala 104, ed. 

Centro Empresarial Cuiabá, bairro Bosque da Saúde, CEP 70050-000, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3644-7697, e-mail atendimento@zapaz.com.br, 

site www.zapaz.com.br. Os credores poderão ser representados na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue à administradora judicial, até vinte e quatro horas antes da data 

prevista neste instrumento convocatório, documento hábil que comprove 

seus poderes ou indique as folhas dos autos em que ele se encontre (art. 

37, § 4º, da lei 11.101/2005).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELIPE COELHO DE 

AQUINO, digitei.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1375130 Nr: 3129-43.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO PEREIRA COIMBRA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.250/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação da RECUPERANDA para, em 5 dias, manifestar-se 

quanto a petição de fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405250 Nr: 10143-78.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, GLOBAL 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, 

CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante determinação assentada em fls. 933, procedo à intimação da 

empresa recuperanda para manifestar-se sobre os pedidos constantes no 

i n c i d e n t e ,  i n c l u s i v e  s o b r e  o  p o s s í v e l  a d i t i v o  a o 

Contrato/2013/SECOPA/SECID.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1451326 Nr: 1357-11.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E DISTRIBUIDORA E 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, FÊNIX COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos pela AMAGGI 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em face da MASSA FALIDA DE 

ADM. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, com pedido de liminar para suspensão da decretação de 

indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 92.410, inscrito no 2º 

Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá (MT), bem como para afastamento de eventual arrecadação do 

bem em questão como ativo da massa falida, nos autos da Falência 

(Processo n.º 35562-81.2011.8.11.0041) e, no mérito, pugna pela 

confirmação da liminar pretendida.

Pois bem, para exame do pedido de liminar, reputo oportuna a oitiva do 

Administrador Judicial, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Com a manifestação do Administrador Judicial, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267893 Nr: 26987-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEWAI THOMAS PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE FREITAS, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA (GETÚLIO GRILL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763/A, 

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações da requerida e 

parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326043 Nr: 14753-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA DE JESUS COSTA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar memória do cálculo e certidão de crédito, 

atualizadas até a data do pedido de recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342516 Nr: 18314-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BELTRÃO DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações da requerida, bem 

assim regularizar a representação processual, apresentando procuração 

em nome do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424512 Nr: 14382-28.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN REGINA PEREIRA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - OAB:17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.676/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10240/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar memória do cálculo e certidão de crédito, 

atualizadas até a data do pedido de recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427368 Nr: 14900-18.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CLEBSON NEIVA DE SOUZA, ANTONIO 
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LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar: a)memória do cálculo e certidão de crédito, 

atualizadas até a data da decretação da falência; b) procuração em nome 

do espólio requerente; c) termo de compromisso do inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442039 Nr: 18326-38.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON ROBERTO DE FIGUEIREDO NAZARIO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA BARTOLINA DA ROSA - 

OAB:24762/O, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 9534, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050407 Nr: 46603-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA EPP, 

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, BANCO DO BRASIL S/A, 

TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRÁRIA, BANCO BRADESCO, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A, CARAMURU ALIMENTOS 

LTDA, JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, MANUFATURAÇÃO DE 

PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:161.995/SP, DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - OAB:31797, 

FABIANO SALINEIRO - OAB:136831, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - 

OAB:9162/SC, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, SAULO 

VINICIUS DE ALCANTARA - OAB:88247 , SUSETE GOMES BARNÉ - 

OAB:SP - 163.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 5 dias, pleitear o que 

entende de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442060 Nr: 18337-67.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDG, ZAJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442061 Nr: 18338-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEY LUCAS FREITAS COSTA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20.710/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1445686 Nr: 19206-30.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14.870/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, 

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089, VERONICA LAURA 

DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950-MT

 Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 332857 Nr: 3684-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NOVAKOWSKI & CIA LTDA, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, 

WILSON SURITA SAENZ JUNIOR - OAB:7.302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Visto.

Compulsando aos autos verifico que assiste razão ao Sr. Gestor Judiciário 

ao deixar de remeter os autos ao Ministério Público conforme determinado, 

de forma equivocada, na decisão de fl. 372, haja vista tratar-se de PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS que 

não envolve bens ou direitos da massa falida, razão pela qual, REVOGO a 

decisão de fl. 372, e passo a análise do pedido de fls. 370/371.

Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO movida por NÉLSON NOVAKOWSKI 

& CIA LTDA em face da MASSA FALIDA Da TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA e da falida TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, que foi julgada improcedente, condenando o 

autor ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

honorários sucumbenciais em favor dos advogados das partes, em 
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proporções iguais (fls. 253/256).

A MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

em manifestação assinada pelo Síndico (fls. 357/360) requereu a 

intimação do executado para pagamento da quantia de R$ 5.049,00, tendo 

este comprovado às fls. 365/366 o depósito judicial da quantia indicada 

pelo credor, que atualizada perfaz o valor de R$ 5.787,57, ensejando, 

então, o pedido de fls. 370/371, analisado nesta oportunidade.

Ante a concordância do exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE 

alvará judicial na forma pretendida às fls. 370/371, observando-se os 

dados bancários indicados na referida manifestação.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente pedido de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em 

virtude da satisfação da obrigação.

Expeça-se alvará judicial na forma pretendida às fls. 370/371.

Dê-se baixa no relatório, arquivando-se, em seguida, os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040578-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Waldemar Miranda ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Constutora e 

Incorporadora e Outras, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

51.395,10, no quadro geral de credores (id 18553136). A recuperanda 

manifesta pela habilitação do crédito do autor sem a incidência da multa 

dos artigos 467 e 477 da CLT (id 17660506). O administrador judicial 

manifesta pela habilitação do valor de R$ 51.395,10 (id 17791844). 

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 20380998). 

É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio 

instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 51.395,10, resultante 

dos autos da reclamação trabalhista nº 00004753-78.2017.5.23.0006. Em 

que pese à recuperanda alegue a não incidência da multa do art. 467, da 

CLT, vale frisar que a empresa em recuperação judicial não está 

desonerada do pagamento das verbas trabalhistas, em razão do seu 

caráter alimentar, bem como pelo fato de que a empresa continua gerando 

crédito por estar em pleno funcionamento, devendo o valor da referida 

multa integrar o crédito trabalhista. Ante o exposto, demonstrada a 

existência do crédito ora pleiteado, julgo procedente o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de Waldemar Miranda, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 51.395,10, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1025520-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO QUEIROZ DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Fabio Queiroz de Souza ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à Acl Comércio de Móveis e Decorações Ltda 

Epp com a consequente inclusão do valor de R$ 5.401,78, no quadro geral 

de credores. Ocorre que, em consulta ao Sistema PJE, na decisão 

proferida no id 27305989, nos autos da recuperação judicial de Acl 

Comércio de Móveis e Decorações Ltda Epp foi determinada o 

cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas 

processuais referente às três últimas parcelas. Assim, ante o teor da 

sentença proferida naqueles autos, julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo a parte 

interessada executar seu crédito pelas vias ordinárias/executórias. Dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012299-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISTONE FIGUEIREDO UTIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ladistone Figueiredo Utida ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen 

Consultoria, Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 7.892,49, no quadro geral de credores (id 18436252). A 

recuperanda não se opõe ao valor pleiteado pelo habilitante (id 18732698). 

O Administrador Judicial opina pela procedência do pedido (id 17955580). 

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 20256699). 

É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio 

instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 7.892,49, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0000381-36.2017.5.23.0005. Considerando que a recuperanda não se 

opõe ao pedido, bem como a manifestação favorável do administrador 

judicial, e estando o cálculo atualizado conforme os termos legais, a 

inclusão do crédito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de Ladistone Figueiredo Utida, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 7.892,49, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios 

por não haver litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002799-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZONIS CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAIDES MARQUES CORDEIRO OAB - 837.949.801-15 (PROCURADOR)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESBULHADORES (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002799-92.2020.8.11.0041. AUTOR: ELZONIS CORDEIRO PROCURADOR: 

INAIDES MARQUES CORDEIRO REU: ESBULHADORES Vistos etc. Acolho a 

competência declinada no id. n. 28414804. Ademais, ouça-se o 

representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do CPC/2015. 

Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126661 Nr: 21577-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se cumprimento à decisão proferida à fl. 247.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - OAB:, 

ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Vistos etc.

Em razão do retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE 

as partes, via DJE, para se manifestarem, requerendo o que de direito, em 

15 (quinze) dias.

Decorrido o termo, certifique-se e, em caso positivo, volva-me os autos 

conclusos. Do contrário, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878749 Nr: 15959-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR, MARCO 

AURÉLIO DOS SANTOS, OLIMPIA DA SILVA ALENCAR, FABIANA 

ALENCAR DA SILVA, OSMAR GALVÃO, REUMAR ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, JOAO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT, MARIANE GOMES DE MORAES - OAB:17.055/O-MT, 

ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIFICO que é TEMPESTIVO o Recurso de Embargos de Declaração, 

uma vez que a parte foi intimada da certidão via Dje n° 10624, publicado no 

dia 25/11/2020 Com isso, impulsiono os autos para intimar a Parte 

requerida para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906701 Nr: 34707-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA JÚNIOR, 

OLIMPIA DA SILVA ALENCAR, FABIANA DA SILVA ALENCAR, REUMAR 

ALVES DE JESUS SANTOS, OSMAR GALVÃO, MARCOS AURELIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:DEFENSOR PUBL., DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

JOAO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

 Tendo em vista que o processo foi para a defensoria impossibilitando o 

acesso do advogado aos autos certifico que é TEMPESTIVO o Recurso de 

Embargos de Declaração, Com isso, impulsiono os autos para intimar a 

Parte requerida para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402718 Nr: 35209-12.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE 

FIGUEIREDO FARIA, ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA, 

ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO, THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE 

ARRUDA, ANA TERESA PALMA ARRUDA, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332 - B, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286/SP, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 Ex positis, tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizado 

por JANE MARIA DE ARRUDA e OUTROS em desfavor de PETRÔNIO 

FERREIRA FILHO a fim de determinar que o réu se abstenha de impedir o 

ingresso dos autores na área descrita na inicial.Expeça-se, em caráter de 
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tutela antecipada, mandado de reintegração de posse em favor dos 

requerentes.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 5% do 

valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC.INTIMO as partes, neste ato, via DJE.Transitada em 

julgado e, em não havendo manifestação das partes, arquive-se com as 

baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1312102 Nr: 11415-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, ACRB, MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - OAB:, 

IRLEY PINHEIRO KRETLI - OAB:11.750/O/MT, JOEL FERREIRA VITORINO 

- OAB:, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se cumprimento ao r. decisum proferido pelo Juízo ad quem encartado 

às fls. 139-v/141, remetendo-se os autos à 2ª Vara Especializada em 

Violência Doméstica e Familiar desta Comarca.

 Em tempo, ORDENO o desapensamento do presente feito ao de Cód. 

1126661, eis que inexistente a conexão entre as demandas, consoante a 

referida decisão monocrática.

 Ressalto que o processo sob o cód. 1126661 continuará o regular trâmite 

processual nesta Especializada em Direito Agrário.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863327 Nr: 4294-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, DILMAR ANTONIO BARRIONUEVO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:195780, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, 

ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:116232, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestar e requerer o que de direito.

Decorrido o termo, em caso de inércia, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e cautelas de praxe.

Havendo manifestação da parte interessada, concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873403 Nr: 12140-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS, LENY SOARES DA SILVA, SILVO 

ALVES RODRIGUES, VALDERI BATISTA DE SOUSA, SALVELINDA 

FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB - MT 12.770, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, JAQUELINE LIMA 

DE SOUZA - OAB:15.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

 Tendo em conta as manifestações de fls. 311 e 314, DETERMINO a 

intimação das partes, via DJE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

tragam aos autos a cópia do acordo supostamente entabulado e 

homologado.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, intime-se o autor 

pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a determinação 

acima, sob pena de extinção por abandono consoante o art. 485, III, CPC.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004523-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004523-34.2020.8.11.0041. AUTOR: ORMANDIR SILVA BORGES REU: 

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE Vistos etc. Denota-se dos autos que 

a decisão do id. n. 28823951 designou audiência de justificação. Todavia, 

verifico que também foi ajuizada uma demanda sob o nº 

1003521-29.2020.8.11.0041, distribuída inicialmente perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca, ocasião em que aquele Juízo declarou sua 

incompetência e determinou a remessa dos autos para esta Especializada. 

Ademais, ao que tudo indica, se trata da mesma área, bem como envolve 

as mesmas partes. Salienta-se que a referida ação foi ajuizada em 

29/01/2020, enquanto a presente demanda fora distribuída alguns dias 

após, mais precisamente em 04/02/2020. Portanto, com o fito de evitar 

prejuízos as partes, bem como a expressa previsão do princípio da 

vedação às decisões-surpresa no art. 10 do CPC, SUSPENDO a audiência 

de justificação designada no id. n. 28823951 e, em consonância ao que 

dispõe o art. 9º do CPC, ORDENO a intimação da parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da possibilidade da 

existência de litispendência entre o presente feito e os autos sob o nº 

1003521-29.2020.8.11.0041. Decorrido o termo, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e volva-me concluso. Intime-se. Às URGENTES providências. 

Cuiabá, data registrada no sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003521-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003521-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ORMANDIR SILVA BORGES REU: 

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE Vistos etc. Inicialmente, ACOLHO a 

competência declinada no id. n. 28558182 e RECEBO o feito no estado em 

que se encontra. Contudo, antes de proceder a análise ao pedido liminar, 

DETERMINO que a parte autora cumpra o que foi determinado no processo 

em trâmite nesta Especializada sob o nº 1004523-34.2020.8.11.0041, 

manifestando-se acerca da possível ocorrência do instituto da 

litispendência. INTIME-SE. Às providências. (Assinado Digitalmente) 
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CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1059619-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADYR MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059619-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADYR MARQUES REU: FULANO 

DE TAL Vistos etc. ADYR MARQUES ajuizou ação de reintegração de 

posse, em desfavor de Fulano de Tal, visando à proteção possessória de 

um imóvel situado na Rua Benjamim Pedroso da Silva (antiga Rua Pará), nº 

05, Quadra- 34, Bairro Morada da Serra, CPA – II, nesta Cidade. 

Inicialmente a demanda fora distribuída perante a 4ª Vara Cível desta 

Comarca, ocasião em que fora declarada a incompetência e determinada a 

remessa para esta Especializada (id. n. 27644129). É o necessário. 

Fundamento e decido. Preambularmente, ACOLHO a competência 

declinada no id. n. 27644129, pelo que passo a seguinte análise: Pois bem. 

Em que pese o autor apresentar Escritura Pública que supostamente 

comprova propriedade, ressalto que resta ilegível, assim como o seu 

documento pessoal. Além disso, denota-se que nos autos não consta 

memorial descritivo, documento este que possibilita uma delimitação clara 

da área sobre a qual se requer a proteção possessória. Isto posto, a parte 

autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a delimitação precisa do 

objeto da lide, indicando de forma clara e precisa as áreas supostamente 

esbulhada pelo réu, através de memorial descritivo, conforme dispõe o art. 

225 da Lei de Registros Públicos, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. No prazo acima mencionado, ainda, a parte autora deverá 

comprovar de forma clara e indubitável a forma como vinha exercendo 

sua posse, haja vista que toda documentação carreada no feito se presta 

para comprovar sua propriedade e, portanto, não se presta para 

comprovar a sua pretensão. Destarte, em 15 dias, ainda, a parte autora 

deverá comprovar como vinha mantendo sua posse, se realizava limpeza, 

vistorias, bem como se eventualmente erigiu benfeitorias nessa área e 

colacionar cópias dos contratos de alugueis. Nesse interim, deverá 

esclarecer quando e como se deu o esbulho. Outrossim, no referido 

prazo, deverá colacionar cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF 

ou CNH), da escritura pública ( id. n. 27376188) LEGÍVEIS. Ex positis, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 15 

dias, emendar à inicial, a fim de delimitar a área em litígio, comprovar o 

exercício de sua posse, comprovar eventual esbulho e quando ocorreu, 

além de colacionar cópia de seus documentos de identificação pessoal e 

escritura pública referente a área de forma LEGÍVEL, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1049563-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA (AUTOR(A))

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1049563-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ESTEVAO MANOEL ALVES 

CORREA, REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA REU: RUBIMAR 

BARRETO SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por RUBIMAR BARRETO SILVEIRA, contra o decisum proferido no 

id. n. 26021723, a qual acolhera os embargos de declaração opostos pela 

parte autora contra a decisão que concedera a liminar. Em suas razões, o 

embargante expõe argumentos que, a princípio, ensejariam na modificação 

da decisão outrora proferida, eis que, segundo ele, a decisão contida no 

id. n. 16260939, foi “omissa” por não contemplar a justificação prévia para 

comprovação da posse da parte autora. É o relatório. Fundamento e 

decido. Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos de Declaração 

para discussão. Infere-se dos argumentos expostos que o embargante, 

na realidade, não pretende sanar qualquer omissão, mas sim reanalisar 

questão que já fora analisada na decisão do id. n. 16260939. Convém 

frisar que o Juízo não está adstrito a realização de audiência de 

justificação. Basta a leitura do art. 562 do CPC. Explico que, na verdade, a 

designação do referido ato solene, ocorre quando a petição inicial não 

encontra-se suficientemente instruída para convicção acerca do 

(in)deferimento do pedido liminar, oportunizando que o autor demonstre o 

exercício da posse e/ou a ocorrência de eventual esbulho/turbação. 

Claramente não se tratam de Embargos de Declaração opostos nos termos 

do art. 1.022 do CPC/2015, ainda que se fale em efeitos infringentes. 

Assim, entendo que os embargos de declaração ofertados se tratam de 

mero inconformismo do embargante o que é inadmissível pela 

jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça, conforme acórdão in 

verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO 

NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE 

NORMA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se 

admitem embargos declaratórios com o fim de rediscutir matéria já 

exaustivamente debatida e julgada, devendo-se observar rigorosamente 

os requisitos exigidos no art. 1.022 do CPC. O magistrado não tem 

obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). (ED 100975/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO 

CONSTATAÇÃO — RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de 

excertos do acordão embargado, que foram analisados os pontos sobre 

os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida. É 

pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja 

detectada no próprio ato decisório. Os embargos de declaração não se 

destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do julgamento da 

causa, ante o inconformismo da parte, porque [...] não se revelam cabíveis 

os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de 

esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou 

contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, 

assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]. (STF, Segunda 

Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 

19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no 

DJE 04/04/2016). Os presentes embargos são meramente protelatórios, 

pois a parte embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs 

embargos de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do 

recurso, tal como descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame 

de matérias, por meio de via inadequada. Destarte, REJEITO os embargos 

de declaração ofertado pelo embargante, eis que, não há qualquer 

omissão a ser corrigida na decisão do id. n. 26021723. Por se tratar de 

embargos meramente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento 

de 1% sob o valor da causa, consoante o art. 1.026, §2º, do CPC. Por fim, 

determino que a parte autora seja intimada, via DJE, para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo legal. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Carlos Roberto 

Barros De Campos Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004950-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004950-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO DIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documento pessoal legível; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061917-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTES SERVICES CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (REU)

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061917-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRESTES SERVICES CONSTRUCOES LTDA - ME REU: HESA 115 - 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., 

HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., WBM - INCORPORACAO 

E CONSTRUCAO EIRELI, HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, WASHINGTON - 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos, etc O autor não logrou êxito 

em comprovar sua condição de miserabilidade financeira, o que autorizaria 

a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Dessa forma, 

INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. Outrossim, INDEFIRO 

também o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais. Intimem-se 

o autor para que efetue e comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002781-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY SANTOS CUNHA VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA REZENDE BUSS OAB - RO3588 (ADVOGADO(A))

MAYCON SIMONETO OAB - RO7890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002781-71.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JHONY SANTOS CUNHA VASCONCELOS REU: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO Vistos, etc O autor não logrou êxito em comprovar sua 

condição de miserabilidade financeira, o que autorizaria a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Dessa forma, INDEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça. Outrossim, INDEFIRO também o pedido de 

parcelamento das custas e taxas judiciais. Intimem-se o autor para que 

efetue e comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003707-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GISSELE MARIA PONCE NINCE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003707-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA EXECUTADO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. A empresa requerida alega o 

cumprimento integral da obrigação ante o pagamento da condenação, 

consistente no valor de R$ 3.279,90 (três mil, duzentos e setenta e nove 

reais e noventa centavos). Por sua vez, a parte requerente concorda com 

o valor depositado dando a obrigação por quitada, e requer a expedição 

do alvará judicial. Todavia, a parte vencida ficou condenada a pagar os 

honorários periciais, conforme decisão de ID. 15987388, e até o presente 

momento não pagou. Desta forma, intime-se a parte requerida Seguradora 

Lider para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais. Desde já, autorizo o levantamento dos valores 

depositados em favor da parte requerente, devendo ser observados os 

dados bancários informados no id. 28634114. Após, realizado o 

pagamento, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024914-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - GO49689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (REQUERIDO)

ALEX MONTANARI ORTOLAN (REQUERIDO)

CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007052-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL LUCIANO TOSSUE SOCORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041906-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006254-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Exequente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004897-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FIRMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004897-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEVERINO FIRMINO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/04/2020, às 13h02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004899-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA PIETRZACK PETRINCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004899-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE APARECIDA PIETRZACK PETRINCA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/04/2020, às 

13h50, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004875-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO JOAZEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004875-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON ROBERTO JOAZEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 12h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028536-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028536-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 14h06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005184-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005184-13.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIDNEI RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/04/2020, às 13h34, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005213-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005213-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA FERREIRA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/04/2020, às 13h50, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059397-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

PAMELLA RAFAELLY RIBEIRO DUARTE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA OAB - GO53945 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059397-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE, PAMELLA RAFAELLY RIBEIRO 

DUARTE OLIVEIRA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 08h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA CRISTINA BECKER (AUTOR(A))

ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001830-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARAISA CRISTINA BECKER, ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Tendo em vista que 

a decisão de id. 28196186 foi reformada pela decisão do agravo de 

instrumento n° 1001145-96.2020.8.11.0000 e id. 28735958. Cumpra-se 

integralmente a decisão de id. 28735958. Expeça-se o necessário. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058070-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER LUCIA DA SILVA ASSUMPCAO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058070-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTHER LUCIA DA SILVA ASSUMPCAO DE AMORIM REU: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos, etc. Tendo em vista a decisão de Id. 28810112, do 

agravo de instrumento de n° 1000918-09.2020.8.11.0000, mantenho a 

decisão de Id. 27125691. Cumpra-se integralmente a decisão liminar, uma 

vez que não houve reforma em sede recursal. Expeça-se o necessário. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA MACEDO DE ABREU REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. A parte 

autora requer na petição de id. 28682742 a inclusão da fatura do mês de 

fevereiro de 2020 no rol da decisão que concedeu a tutela de urgência. 

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida já foi 

devidamente citada, e inclusive já compõe a lide processual, conforme se 

vê no documento de id. 28011474, desta forma, com fulcro no art. 329 do 

CPC, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de id. 28682742. Às providências. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004660-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA ALVES FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004660-16.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LENILZA ALVES FEITOSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005076-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE CARVALHO (AUTOR(A))

NEIDE DA COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIA RAMOS DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005076-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE DA COSTA CARVALHO, NILTON DE CARVALHO REU: JANIA 

RAMOS DE LIMA A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005166-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CLAUDINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005166-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON CLAUDINO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004963-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004963-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS REU: BANCO BMG S.A A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005086-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CASSIA FIALHO JORGE (AUTOR(A))

M. A. F. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005086-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): M. 

A. F. D. R., REJANE CASSIA FIALHO JORGE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Considerando o pedido de justiça 

gratuita pleiteado pela parte autora no id. 28957037 entendo que o mesmo 

não deve ser acolhido neste momento, tendo em vista que ao analisar os 

holerites colacionados aos autos (id. 2857959) é possível se inferir que a 

requerente possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas. Ressalto que a lei processual permite o parcelamento das custas 

em até 06 (seis) parcelas mensais, conforme preconiza o art. 98, §6º do 

CPC. Desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita e defiro o 

parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, devendo a parte 

autora recolher a primeira parcela em até 15 (quinze) dias e comprovar 

MENSALMENTE o valor devidamente pago nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003374-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIA ALVES DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003374-03.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HERONIA ALVES DE OLIVEIRA FRANCA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 30 dias (tendo em 

vista prazo em dobro para Defensoria Pública), comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004891-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EGIDIO COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004891-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EGIDIO COELHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004357-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004357-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Documentos hábeis 

a comprovar sua hipossuficiência atualizados Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004711-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004711-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO DOS SANTOS DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência (caso seja 

pedido); ii) Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que comprove o 

acidente. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005216-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005216-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CEZAR SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o Boletim de 

Ocorrência ou Declaração de Ocorrência do SAMU que comprove o 

acidente; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005227-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005227-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TANIA APARECIDA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004355-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004355-32.2020.8.11.0041. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins de Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005277-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALBERT SILVA KAWATAKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005277-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN ALBERT SILVA KAWATAKE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência de maneira legível. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005273-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRUZ DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005273-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA CRUZ DE CARVALHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Documentos hábeis a 

comprovar sua hipossuficiência de maneira legível. Advirto ao autor que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004376-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004376-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ REU: AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA 

A parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do 

referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a 

para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO SILVERIO LONGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

LEONARDO ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005241-31.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODRIGO SILVERIO LONGO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

LEONARDO ALVES DE MORAES, LUIS CARLOS MARTINS Vistos, etc 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004600-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME (REU)

CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004600-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA MARQUES DOS REIS REU: CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL 

DO DENTE LTDA - ME, CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR 

LTDA - ME A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004798-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004798-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP REU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005009-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA CORREA RAMOS (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005009-19.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME EMBARGADO: 

MILENA CORREA RAMOS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003955-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003955-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 13h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014881-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON CLEITON GALDINO PADILHA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirarem edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em quinze dias. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004351-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAKSON JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004351-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAKSON JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 

12h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008089-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS NEVES JUNIOR (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem aos autos o resumo da inicial, 

a fim de viabilizar a citação de terceiros interessados incertos, ausentes e 

desconhecidos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1119135 Nr: 18349-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. M. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E DECORAÇÃO LTDA 

- ME (MAKTUB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYALU ROMERO OBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867A/MT, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro pedido de envio de ofício ao DETRAN.

Defiro pedido de penhora no rosto dos autos.

Expeça-se oficio ao Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, para 

que efetue a penhora no rosto dos autos de nº 

8028214-15.2019.811.0001, em trâmite na referida vara, até o valor da 

execução, no importe de R$ 19.630,40 (dezenove mil seiscentos e trinta 
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reais e quarenta centavos).

Após, intime-se a parte executada, para, querendo, oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1053682 Nr: 48234-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, JULIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12.261, 

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:15621-MT, VALERIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Vistos etc.

A parte Executada requereu o parcelamento da execução, sendo que 

efetuou o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total, pugnando pelo 

pagamento do saldo remanescente em 06 (seis) parcelas de igual valor.

Instada a se manifestar, a parte Exequente pugnou pelo indeferimento do 

parcelamento, ante a sua vedação na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, primeiramente cumpre salientar que a regra do artigo 916 do 

CPC deve ser aplicado em casos de execução de títulos extrajudiciais. Na 

presente situação cuida-se de cumprimento de sentença, hipótese em que 

o devedor da obrigação tem o prazo de 15 dias para cumprimento nos 

termos do artigo 523 do CPC.

 Soma-se a tudo vedação expressa do texto do NCPC em relação a 

pretensão de parcelamento da dívida, vide paragrafo 7º, do artigo 916:

 § 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

 Neste sentido, é a jurisprudência:

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE. - O art. 916, 

parágrafo 7º, do CPC/15, veda expressamente a aplicação do 

parcelamento de débito no cumprimento de sentença. (TJ-MG - AI: 

10261130070640003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

14/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018) Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de cumprimento de sentença, não é 

possível o parcelamento do débito previsto no art. 916 do NCPC, conforme 

disposição expressa do seu § 7º. Precedente desta Corte. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070888789, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 11/10/2016). (TJ-RS - 

AI: 70070888789 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de 

Julgamento: 11/10/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 19/10/2016). Grifei.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito de parcelamento, INTIME-SE a parte 

Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao depósito do 

valor remanescente da condenação, juntando nos autos o comprovante 

de pagamento, sob pena de ser requisitado o bloqueio, incluindo a multa de 

10% (dez por cento), prevista no artigo 523, caput e §1º do Código de 

Processo Civil de 2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1093483 Nr: 7718-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO AFONSO PENA, HALMICAR LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MAXIMIANO ALVES, REINALDO 

SODRÉ DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DA GUIA SILVA MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 19.720, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Posto isto, acolho a preliminar suscitada e nos termos do art. 292, §3° do 

CPC/15 e diante do proveito econômico pretendido, corrijo de oficio o valor 

da causa para R$ 14.580,00 (catorze mil quinhentos e oitenta 

reais).Façam as devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo 

para que conste como valor da causa R$ 14.580,00 (catorze mil 

quinhentos e oitenta reais).Em seguida, intime-se o autor para que, em 15 

(quinze) dias, recolha as custas iniciais, eis que não há pedido de justiça 

gratuita, e nem documentos que comprovem a hipossuficiência, o que 

justificaria o deferimento do benéfico de oficio por este juízo.O não 

recolhimento das custas importará em cancelamento da distribuição.Feito o 

devido recolhimento, voltem os autos conclusos para o devido 

saneamento.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1093271 Nr: 7613-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, e por consequência DECLARO inexistente o débito 

descrito no id. 1093271, ao que CONDENO o requerido ao pagamento de 

danos morais, que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao que tal 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da 

CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Cumpra-se. Às Providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148273 Nr: 30912-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DAVID REINALDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11.323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454206 Nr: 25807-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CEZAR ORSI - 
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OAB:OAB/PR 25.287, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT, PLACÍDIO 

BASÍLIO MARÇAL NETO - OAB:23315/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333997 Nr: 4654-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 

ESPECIALIZADOS IBRAE, DORIVAL CORREIA BRUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA C. FLORES CATÁLAN 

- OAB:4076, SELMA C. FLORES CATALÁN - OAB:4076/MT, SERGIO 

HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte EXEQUENTE, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se 

manifestem no prazo de 05 (cinco). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1073314 Nr: 56768-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Vistos, etc.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950785 Nr: 223-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIA RIBEIRO DA SILVA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 54880 Nr: 901-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA DE SOUZA FOLEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARQUES DE MORAIS, 

WANDERLAN SEBASTIAO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NIWMAR SERPA - 

OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, THIAGO DE PAULA BINI - OAB:13509/MT

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi realizada a 

reintegração de posse do imóvel, em favor da Sra. Fátima Regina de 

Souza.

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de fls. 293/294.

 Determino que a secretaria expeça-se oficio ao Cartório de Registro de 

Imóveis do SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1° ETAPA, 

Cuiabá-MT, sob a matrícula 32.090, fls. 191, ficha 01, Livro 2-DV.

 Cumpra-se. Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 224307 Nr: 31764-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

METALÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Vistos etc.

O requerente desistiu da presente ação, conforme se denota da petitório 

retro.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desta feita, homologo, por sentença, a desistência da ação manifestada, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil de 2015.

Eventuais custas processuais pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações 

e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871910 Nr: 10998-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 898163 Nr: 28440-12.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 Vistos, etc

Tendo em vista a sentença homologatória à fl. 78 do processo em apenso 

código 891406, translade a sentença a este processo.

 Aguarde-se o integral cumprimento da decisão proferida nos autos em 

apenso

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 445962 Nr: 20430-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEJO & CIA LTADA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA ELETRONICA FOX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:8239-B/MT, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA MARTINS - OAB:8498

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido formulado pela parte requerente às fls. 327/328 

referente a citação por hora certa, tendo em vista que não consta nos 

autos a pessoa sócia proprietária da empresa, o endereço para a citação, 

bem como outras pessoas que supostamente fazem parte da empresa.

 Diante disso, INTIMA-SE o autor para manifestar-se em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entenda de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 450716 Nr: 23233-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA PACHECO BALESTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12.503

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

 Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito do exequente, bem como se ausentar de indicar 

bens passíveis de penhora, não restam dúvidas, para que seja deferida a 

intimação da devedora, por meio, da sua patrona.

 Ressalva-se que as consultas nos sistemas BACENJUD/RENAJUD e 

INFOJUD, não restaram excito para possíveis bens à penhora.

 Dessa forma, DEFIRO a intimação da patrona da devedora, devidamente 

qualificada nos autos, conforme às fls.106/107, para indicar bens à 

penhora, bem como a apresentação de propostas para o pagamento.

 Quanto aos pedidos de expedição de ofício ao SPC e SERASA, bem como 

ao Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca para fins de protesto, 

entendo que deverá/ poderá a parte diretamente realizar estes atos, 

cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma certidão de dívida.

 Intima-se.

 Cumpra-se. Às Providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 300801 Nr: 13733-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14309

 Vistos.

 Tendo em vista que as partes não conseguiram chegar à autocomposição 

do conflito, INTIMA-SE o exequente para manifestar-se em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entenda de direito.

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110499 Nr: 14880-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DO ROSARIO, INDIANA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO 

CANAVARROS DA CRUZ - OAB:20372/O, JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes, bem como a 

denunciada à lide, serem intimadas por seus advogados, via DJE, para que 

informem sobre a possibilidade de composição para a solução da lide, 

trazendo aos autos eventual proposta de acordo por escrito. Caso 

contrário, já devem indicar provas que pretendem produzir, justificando 

sua necessidade, tudo em 15 (QUINZE) dias, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1139950 Nr: 27364-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA BULGARELLI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Ante todo o exposto, rejeito e julgo improcedentes os pedidos exordiais, 

com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157887 Nr: 35016-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10.856/AM
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 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081406 Nr: 2260-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

VALDINEI FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY ZULAUF - OAB:3.799

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte REQUERIDA na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) 

Precatória(s) Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

providenciar sua(s) distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s) , 

devendo, no prazo de 20 (vinte) DIAS, comprovar nos autos referida(s) 

distribuição (ões). Caberá ainda às partes instruirem a(s) missiva(s) com 

as cópias necessárias (inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120570 Nr: 19050-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL, EDMAR PIMENTEL 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO, BEL LAR 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (QUINZE) 

dias. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801413 Nr: 7845-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANO DE SOUZA, BEATRIZ MADALENA DE 

SOUZA, ESPÓLIO DE WESLAINE LAUCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETHANIA CRISTINA DA CRUZ, GUSTAVO 

HENRIQUE RIBEIRO LEMOS, FABIO NUNES COELHO, JURANDIR NUNES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BARROS DE 

MACEDO - OAB:7667/MT, DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793, 

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - OAB:OAB/MT 10827, 

MILENA DE BARROS SILVA - OAB:OAB/MT 15.050

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a) LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ– OAB/MT nº 

10.827 para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944941 Nr: 57403-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVOLUTION FITNESS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA GINÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PICKLER BATISTA - 

OAB:32904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014881-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON CLEITON GALDINO PADILHA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1014881-63.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 25.665,78 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA Endereço: 

AVENIDA DALIBERTO FERREIRA COSTA, 840, JARDIM SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-005 POLO PASSIVO: Nome: JHON CLEITON 

GALDINO PADILHA Endereço: RUA 38 QD 170, 20, PEDRA 90, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78099-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: SEBASTIÃO DAVID 

REINALDO ROSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 

Identidade de n° 134.545 SSP/GO, devidamente inscrito no CPF sob o n°. 

216.674.461-34, residente e domiciliado na Av. Daliberto Ferreira Costa, 

840, Bairro Santa Izabel, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 

e-mail: contato@levyrabone.com.br, telefone: 65 3682-4000, por 

intermédio de Advogado constituído via instrumento de procuração anexo 

(doc. 01), vem com a devida vênia perante Vossa Excelência, com fulcro 

nos artigos 319, 320, bem como artigo 700 e seguintes, todos do Código 

de Processo Civil propor AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA em face de 

JHON CLEITON GALDINO PADILHA, brasileiro, portador do RG sob o nº 

18683045 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 028.833.031-50, pelos motivos 

de fato e de direito a seguir expostos. O Autor é credor da Ré de prova 
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escrita sem eficácia de título executivo, sendo portador de 04 (quatro) 

cheques, tendo eles os seguintes valores: 01 – Cheque nº: 000013 – 

Valor: R$1.160,00 – Data de Emissão: 15/05/2012; 02 – Cheque nº: 

000015 – Valor: R$3.668,00 – Data de Emissão: 25/05/2012; 03 – Cheque 

nº: 000016 – Valor: R$3.346,00 – Data de Emissão: 13/06/2012; 04 – 

Cheque nº: 000017 – Valor: R$3.346,00 – Data de Emissão: 13/06/2012; O 

Autor tentou por várias vezes receber seu crédito junto ao Réu, contudo, 

sem sucesso. Sendo assim, pretende o Autor com a propositura da 

presente ação, exigir do Réu o pagamento da quantia em dinheiro que lhe 

é devida. DECISÃO: Considerando as diversas tentativas de citação da 

executada que foram implementadas, defiro o pedido de id. 21757681, ao 

que determino a citação do requerido Jhon Cleiton Galdino Padilha por 

edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. 

Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do 

artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de 

mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do 

fórum. Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da 

requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, 

diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADYR 

GONCALVES DE QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001094-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001094-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES REU: TIM CELULAR S.A. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARCOS DIEGO DE ALMEIDA 

GONÇALVES em face de TIM CELULAR S/A. Aduz a parte autora que 

realizou junto a parte requerida 03 (três) reclamações nos meses de 

junho/2019, julho/2019 e outubro/2019, oportunidade em que foram 

realizados três acordos na esfera administrativa. Aduz, ainda, que com o 

decorrer do tempo, a reclamada não cumpriu com o acordo realizado em 

relação aos descontos pactuados, passando a cobrar outros valores 

indevidos. Assim, requer a tutela de urgência para o fim de suspender a 

cobrança do valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), passando a ser cobrado o valor de R$ 30,40 (trinta reais e 

quarenta centavos), bem como para que a reclamada se abstenha de 

reduzir a internet da reclamante. Com a inicial vieram documentos de id. 

27908055 e seguintes. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A despeito das argumentações 

vergastadas pela parte autora, não restou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, mormente por não ter 

colacionado documentos comprovando os acordos firmados junto a 

reclamada, tampouco o contrato de adesão ao plano telefônico contendo 

os valores à serem pagos. Quanto ao perigo de dano, entendo não restar 

comprovado, tendo em vista que dos documentos acostados aos autos 

não é possível se inferir a probabilidade de direito e por consequência o 

perigo do dano, sendo temerário deferir o pedido de tutela sem a presença 

dos requisitos autorizadores, Dessa feita, por ora não restaram 

preenchidos os requisitos inerentes ao pedido de tutela de urgência, o que 

não significa que a medida não possa ser deferida posteriormente com a 

colheita de mais provas. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 01/06/2020, às 09h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004637-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE AMATE (REQUERENTE)

C. V. A. F. M. (REQUERENTE)

E. V. A. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004637-70.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

E. V. A. F. M., C. V. A. F. M., SIMONE AMATE REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉICAS C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que promove E.V.A.F.M e C.V.A.F.M representadas por sua 

genitora SIMONE AMATE, em face de UNIMED CUIABÁ – UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Da petição inicial se infere que as 

requerentes foram diagnosticadas com quadro de atraso global grave do 

desenvolvimento, espasticidade leve, distúrbio de deglutição, microcefalia 

e epilepsia de difícil controle, baixo ganho ponderal e distúrbio de 

deglutição devido a sequela de infecção na gestação por Zika-vírus. A 

representante da menor, informa ainda, que as menores são beneficiárias 

do plano de saúde UNIMED CUIABÁ – SUPER CLASS IND./FAMILIAR – 

ENFERMARIA, mantido pela genitora ora representante que ao entrar em 

contato com a requerida foi informada que não teria direito ao reembolso 

integral das consultas realizadas, e por fim, foi informada que efetuaria o 

pagamento de apenas 30% dos valores pagos aos profissionais. E, por 

fim, após informar a requerida o tratamento indicado pelo médico, a ré 

informou, primeiramente, não haver vagas para atendimento, e em 

segundo momento apresentou uma proposta onde oferece sessões 

abaixo do indicado pelo médico. Assim, pretende a parte requerente a 

antecipação de tutela para o fim de obter a realização imediata do 

tratamento indicado. Com a inicial os documentos de id. 28848797 e 

seguintes. É o breve relato. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Na espécie o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que 

constam no laudo médico acostado aos autos. O perigo de dano decorre 

do risco de vida das menores E.V.A.F.M e C.V.A.F.M em não ter os 

tratamentos adequados conforme os laudos e relatórios médicos em 

anexo. Os documentos carreados aos autos demonstram que o 

requerente e requerida possuem relação contratual de prestação de 

serviços médicos, e que as requerentes necessitam se submeter, com 

urgência, ao procedimento médico indicado. A doença de que as 

requerentes são portadoras e os procedimentos a que elas necessitam se 

submeterem caracterizam situação de urgência e emergência e, sendo 

assim, a cobertura é obrigatória para as operadoras de planos de saúde, 

haja vista que a carência máxima admitida para tratamentos nesses casos 

(urgência e emergência) é de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, da Lei nº 

9.656/98. A Lei 9656/98 e o Código de Defesa do Consumidor e o próprio 

contrato de prestação de serviços sustentam a plausibilidade do alegado, 

diante da urgência do tratamento, sendo inquestionável o dano irreparável 

ou a ineficácia do provimento se concedido somente ao final, ante a 

gravidade do diagnóstico. Nesse sentido, eis o julgado da Corte Estadual: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE - EXIGÊNCIA DO 

CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - 

ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR 

RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme é 

a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de 

carência estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente 

aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por 

necessidade de tratamento de emergência. A indevida negativa de 

cobertura de tratamento ou atendimento por parte de plano de saúde, 

caracteriza dano moral indenizável. Na fixação de indenização por danos 

morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa - 

gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter 

punitivo-compensatório. (Ap 172426/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no 

DJE 10/02/2017) (Grifo nosso). Entretanto, deixo de deferir o pleito em 

relação aos materiais de higiene pessoal, bem como aos alimentos e 

suplementos alimentares de que a parte autora necessita. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida 

autorize e disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os 

tratamentos, exames e medicamentos descritos nos laudos e relatórios 

médicos em anexo, bem como o fornecimento de todas as medicações, 

sendo EXCETUADO os materiais de higiene pessoal (Ex. Fraldas), bem 

como alimento e suplemento alimentar. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 01 de junho de 2020, 

às 12h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003554-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIO LOPES REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por SILVIO LOPES em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Aponta 

a parte reclamante que vem sofrendo cobrança indevida decorrente de 

faturamento no hidrômetro nº. Y17S062095 (matrícula nº. 295836), o qual 

registrou consumo superior ao efetivamente utilizado em relação às 

faturas dos meses de 11/2014 a 07/2018. Aduz que, o consumo está 

sendo multiplicado por dois, de forma que, embora tenha outra residência 

no mesmo terreno esta não mora ninguém e não é abastecida pelo sistema 

de água da requerida. Aduz, ainda, que após uma padronização realizada 

pela requerida, teve o consumo de sua residência majorado de forma 

exagerada, fazendo com que a fatura chegando no importe de R$ 

1.441,88 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito 
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centavos), sendo que o valor teve que ser parcelado. Assim, pretende a 

parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a 

reclamada restabeleça o fornecimento do serviço de água na unidade 

consumidora (nº 295836), se abstenha de multiplicar nas próximas faturas 

os valores aferidos pela unidade consumidora em epígrafe, se abstenha 

de cobrar os débitos constantes nas faturas de consumo que estejam 

sem quitação referente aos meses de 11/2014 a 07/2018, bem como retire 

o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos 

discutidos nesta ação. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, restando demonstrada que o 

consumo do requerente é bem inferior ao que está sendo cobrado. O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de manter a parte reclamante 

sem o serviço essencial, mormente por se tratar de habitação em que 

reside a autora que já tem idade avançada. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar 

que a requerida: I) RESTABELEÇA o fornecimento do serviço de água na 

unidade consumidora de nº 295836; II) ABSTENHA de multiplicar nas 

próximas faturas, e serem emitidas com o consumo aferido e lido na 

unidade consumidora nº 295836; III) ABSTENHA cobrar as faturas de 

consumo que estejam sem quitação referentes aos meses de 11/2014 a 

07/2018; IV) EXCLUA o nome do requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito, REFERENTE AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTA AÇÃO. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

18/05/2020, às 11h 30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025410-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MORETTI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME (REU)

NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. (REU)

CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (REU)

LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME (REU)

OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA (REU)

ZATER TECHNOLOGIES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ISMAIR JUNIOR COUTO OAB - PR49001 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025410-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL MORETTI DE SOUZA REU: CLO PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS S/A, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS 

ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, 

OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, 

LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME Vistos etc. É 

certo que, em 27/11/2019, o Juízo da 1ª Vara de Falência de 

Recuperações Judicial do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba, em que tramita Ação de Recuperação Judicial nº 

0015989-91.2019.8.16.0185, proposta por NEGOCIECOINS 

INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA., BITCURRENCY MOEDAS 

DIGITAIS S.A, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, OPENCOIS SERVIÇOS 

DIGITAIS LTDA. e outros, deferiu em tutela de urgência, estabelecendo 

que: (...)5. Desse modo, determino: a) que o devedor ficará dispensado de 

apresentar certidões negativas para o exercício de suas atividades, 

exceto para contratação com o Poder Público ou para o recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme previsto no art. 

52, II, da LFR; b) que o devedor deverá apresentar mensalmente o 

demonstrativo de suas contas, sob pena de destituição de seus 

administradores; c) sejam suspensas todas as ações e execuções 

movidas contra o devedor, com exceção das previstas no art. 52, III, da 

LFR; Ante o exposto, suspendo o feito por 180 (cento e oitenta) dias do 

f e i t o ,  e m  c u m p r i m e n t o  à  d e c i s ã o  d o s  a u t o s  n º 

0015989-91.2019.8.16.0185, do processo de Recuperação Judicial das 

empresas requeridas na 1ª Vara de Falência de Recuperações Judicial do 

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos termos 

do art. 6, § 4º da Lei nº 11.101/2005. Cumpre-se ressaltar que o prazo de 

suspensão começou a correr a partir de 27/11/2019, data em que foi 

concedida a tutela de urgência. Arquivem-se os autos pelo prazo 

estabelecido. Decorrido esse, poderá a parte requerente solicitar o 

prosseguimento da ação. Intimem-se. Às providências. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009142-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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JOSE CARLOS DA COSTA REU: AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, 

Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais 

cumulados com lucros cessantes, ajuizada por José Carlos da Costa em 

face de Agro Ferragens Luizão Ltda. A parte requerente postula o 

julgamento antecipado da demanda. Pois bem, há considerações a serem 

feitas; Considerando que o cerne da lide é acerca do possível, corte fora 

do plumo da Serra Circular de Bancada 10”127V 1800W 4800RPM Stanley, 

adquirida na loja da requerida; Considerando que a presente demanda já 

havia sido proposta anteriormente no juizado especial civil; Considerando, 

ainda, que aquela demanda foi julgada improcedente sem resolução de 

mérito em razão da necessidade de realização de pericia no produto 

adquirido; Entendo que não cabe julgamento antecipado da demanda. 

Tendo em vista a necessidade de produção de prova para o fim avaliar de 

maneira eficaz se a Serra Circular de Bancada 10”127V 1800W 4800RPM 

Stanley está cortando fora do plumo, tenho por bem converter o 

julgamento em diligência para reabrir a instrução probatória. Defiro a prova 

pericial requerida na inicial e nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Consigne que os 

honorários periciais serão pagos ao final pela parte que vier sucumbir nos 

autos. Caso a parte sucumbida seja o requerente, os honorários serão 

arcados pelo Estado e sendo o contrário, caberá a requerida tal ônus. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, após, intime-se ao perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo 

de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes 

somente depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o 

perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos 

conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de honorários, 

venham-me conclusos após o prazo concedido às partes. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexander Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000219-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000219-89.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS 

MORAIS, ajuizada por ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA E SOUSA 

em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aponta a reclamante que é consumidora dos serviços da 

requerida, possuindo identificação de instalação da Unidade Consumidor 

de nº 6/343638-3, onde a parte autora que é servidora pública 

concursada, utiliza o imóvel como fonte de renda (aluguel) a fim de ajudar 

nas despesas da sua residência. Ressalta que a requerida se recusa a 

voltar o nome da autora como titular da unidade consumidora tendo em 

vista que a antiga inquilina está em débito com a empresa fornecedora de 

energia. Ressalta, ainda, que a antiga inquilina entrou com uma medida 

judicial com a finalidade de suspender a cobrança dos valores, o qual foi 

deferido pelo juízo do 4º juizado especial de Cuiabá. Assim, pretende a 

parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a 

requerida troque a titularidade da unidade consumidora indicada na inicial, 

qual seja, nº. 6/343638-3, para que volte a constar como titular ANDREIA 

CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA E SOUSA, para que esta volte a alugar o 

imóvel. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela de 

urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos 

autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na 

hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo 

fato de que os documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas 

alegações. Já o perigo de dano exsurge do fato que a parte autora se 

encontra sem poder alugar o imóvel que utiliza como uma fonte de renda, e 

caso não seja deferida a troca da titularidade, não seria possível aluga-lo 

sem o fornecimento de energia elétrica. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA e substitua a titularidade 

da unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/343638-3 para constar 

como titular ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (CPF n.014.939.791 

-75) e que a dívida recaia sobre atual titular VIVIANE LEMES DA SILVA, no 

prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem 

efeitos para o caso de existência de outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

12/05/2020, às 09h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038956-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI DORAZIO MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. No caso, embora 

regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da 

certidão de ID 28842824, razão pela qual, o indeferimento da petição 

inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055919-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CLEMENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1055919-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO CLEMENCIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte 

requerente deixou de proceder à emenda determinada da inicial conforme 

ID 26719700, razão pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida 

que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043990-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO (AUTOR(A))

DENIS RICARDO VILLAS BOAS GONCALVES (AUTOR(A))

DULCINEIA REGINA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043990-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DULCINEIA REGINA DE PAULA, DENIS RICARDO VILLAS BOAS 

GONCALVES, DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO REU: CVL IMOVEIS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Tratam-se de Embargos à Execução opostos por 

DULCINEIA REGINA DE PAULA, DENIS RICARDO VILLAS BOAS 

GONCALVES e DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO em desfavor de 

CVL IMOVEIS LTDA - EPP, aduzindo, em síntese: a)nulidade da cláusula d 

renuncia ao beneficio de ordem dos fiadores; b) aplicação do código de 

defesa do consumidor e excesso na execução. A seu turno, a parte 

embargada apresentou impugnação aos embargos (ID. 18477891), 

refutando os argumentos trazidos e pugnando pela total improcedência 

dos embargos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Sustenta a parte embargante, em síntese, que o 

instrumento contratual de alugueis realizado entre a embargada e os 

embargantes locatários e o fiador apresenta uma cláusula de renúncia ao 

beneficio de ordem dos fiadores, e por se tratar de contrato de adesão 

trata-se de clausula abusiva, afrontando diretamente o art. 51, IV, XV e 

§1, I, II, III e art. 54 §3 do CDC. Ademais alegam que a ação de execução 

contem excesso, tendo em vista os valores cobrados a titulo de IPTU´s , 

reparos/reformas, bem como juros e multas por atraso. Devendo conter na 

execução apenas os valores devidos a título de aluguel. Pois bem. 

Analisando os elementos probatórios coligados aos autos, tenho que a 

pretensão dos embargantes comporta agasalho parcialmente. 1- A 

cláusula décima primeira do contrato de aluguel, que embasa a execução 

de título extrajudicial, prevê expressamente a renúncia dos fiadores ao 

benefício de ordem dos artigos 827, 829 e 835 do Código Civil de 2002. 

Primeiramente, é de se destacar que a questão debatida nos autos não se 

sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, já que a os 

artigos 2º e 3º assim prescrevem: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. (...). Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. (...). Com fundamento na legislação 

citada, destaco a ausência manifesta da natureza consumerista da 

relação jurídica envolvida, uma vez que o vínculo estabelecido entre as 

partes não se amolda nos artigos supramencionados. O contrato que está 

sendo executado é regido pela lei especifica de locações (lei n 8.245/91) 

com aplicação subsidiaria do código civilista. Além do mais, como já 

mencionado, não há característica delineadora da relação de consumo. Há 

de se explicar no seguinte sentido, a presente demanda (tanto a execução 

quanto os embargos) versa acerca do contrato estipulado entre locador e 

locatário, não há fornecedor e nem consumidor, não há prestação de 

serviço entre locador e locatário. Já na relação entre o proprietário do 

imóvel locado e a empresa corretora existe prestação de serviço. Assim, 

diante da natureza distinta das relações de consumo e das locatícias, não 

há que se falar em aplicação do CDC aos contratos de locação. Nesse 

contexto, existindo previsão legal de possibilidade de renúncia expressa 

ao benefício de ordem, como ocorreu na espécie, não há que se falar em 

abusividade ou mesmo em cláusula leonina. A propósito, os artigos 827 e 

828 do Código Civil de 2002 mencionam: Art. 827. O fiador demandado 

pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, 

que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O 

fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve 

nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e 

desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. Não 

aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II 

- se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o 

devedor for insolvente, ou falido. A cláusula contratual de renúncia ao 

benefício era expressa e compreensível por pessoa de diligência normal. 

Desse modo, é válida a renúncia expressa ao benefício de ordem em 

contrato de locação. Sobre o tema, oportuno citar os seguintes 

precedentes: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

LOCAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE 

ORDEM. RENÚNCIA PELO FIADOR. POSSIBILIDADE. FIANÇA. AUSÊNCIA 

DA OUTORGA UXÓRIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. NULIDADE DA FIANÇA. 

ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. ILEGITIMIDADE. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há falar em 

nulidade da citação do réu realizada por edital, quando convalidada por 

posterior citação realizada pelo oficial de justiça. 2. É válida a cláusula 

contratual em que o fiador renuncia ao benefício de origem. Inteligência do 

art. 1.492, I, do Código Civil de 1916. 3. "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 

283/STF). 4. Nos termos do art. 239 do Código Civil de 1.916 (atual art. 

1.650 do novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada 

pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 5. 
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Dissídio jurisprudencial não comprovado. 6. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp n. 851.507/RS, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2007, DJ 7/2/2008.) AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS, MULTA CONTRATUAL E DEMAIS ENCARGOS 

DA LOCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO 

PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO 

DOS RÉUS. [...] 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 

contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de 

fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito 

privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços 

característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 

8.078/90. Precedentes. 3. Não obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure 

ao locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida 

a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia aos 

benefícios assegurados, a teor da súmula 335/STJ. Hipótese em que os 

recorrentes renunciaram expressamente ao seu direito. Precedentes. 4. É 

inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do 

acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a 

que chegou o Tribunal de origem (Súmula 283 do STF). Circunstância em 

que o Colegiado estadual asseverou carecer de interesse o pedido de 

redução da multa moratória para o patamar de 2% (dois por cento), pois 

seria o mesmo cobrado pelo autor e o previsto no contrato. 5. Inviabilidade 

de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da ação de despejo, a 

indenização pelo fundo de comércio. Precedente. 6. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 101.712/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015.) 2- Com relação à 

falta de prova do inadimplemento, alegam as partes embargantes que a 

embargada não provou o inadimplemento da obrigação executada. 

Entretanto, nos IDs. 18477929 e 18477909 estão juntados o contrato 

devidamente assinado pelas partes e o demonstrativo dos débitos, ou 

seja, a embagada fez prova tanto da constituição da obrigação quanto dos 

débitos em aberto. O demonstrativo apresentado está, inclusive, 

descriminando todos os débitos inadimplentes que estão sendo 

executados. Assim, houve um conjunto probatório extenso realizado pela 

embargada, não há que se falar em ausência de prova. No tocante a 

alegação de necessidade de revisão do contrato de locação que aparelha 

a ação de execução pela suposta ocorrência de imprevisão e onerosidade 

excessiva em razão dos encargos moratórios previstos para o caso de 

inadimplemento, não foi possível constatar a configuração de qualquer das 

hipóteses aventadas pelo embargante, quais sejam, de imprevisão ou de 

onerosidade excessiva (CC, 417 e 478), demonstrando o contrato total 

higidez no que diz respeito às suas cláusulas e às suas garantias. As 

cláusulas contratuais foram livremente pactuadas entre as partes, e o 

instrumento contratual foi devidamente registrado em cartório. Assim, em 

razão dos princípios basilares do código civilista e, especificamente, os 

princípios que regem os contratos, não há vícios no contrato de locação. 

3- Com relação às cobranças indevidas do IPTU, multa e juros decorrentes 

da mora do pagamento do imposto, aduzem as partes embargantes que, 

conforme o extrato da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT não há imposto 

predial territorial urbano em aberto nos anos de 2016/2017, e que não há 

previsão contratual de multa e juros por atraso do imposto. O extrato 

emitido pela Prefeitura do Município de Cuiabá demostra que nos anos de 

2016/2017 o IPTU foi adimplido regularmente, somente há em aberto, de 

responsabilidade dos embargantes, o IPTU do ano de 2018, o qual devera 

ser pago proporcionalmente, tendo em vista o fim do contrato. Portanto 

houve o adimplemento do IPTU dos anos de 2016 e 2017 pelas partes 

embargantes. Não há razão para a execução dos referidos valores, e nem 

as multas e juros. Assim, entendo estar configurado o excesso de 

execução na importância de R$ 5.787,94 (cinco mil setecentos e oitenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos). 2.1- Os embargantes alegam, 

ainda, que como saíram do imóvel no mês de março de 2018 e o IPTU é 

cobrado no mês seguinte, eles não teriam responsabilidade pelo 

pagamento, não acolho os argumentos. Explico, o IPTU é um imposto 

cobrado pelo município anualmente, e momento de cobrança (lançamento 

tributário) coincide com o início do ano fiscal, qual seja 1° de Janeiro de 

cada ano. O que é, geralmente, é enviado no mês de abril é a notificação 

do lançamento tributário, ou seja, o carnê do IPTU. Outrossim, a multa e os 

juros pela mora estão previstos no contrato, o qual preceitua que o não 

pagamento de alugueis e demais encargos devidos dentro do prazo estão 

sujeitos a multa de 10% e juros de moral de 2% ao mês. Assim, não há 

imprevisão ou onerosidade excessiva, sendo devida a cobrança do valor 

proporcional de 2018, incluindo a multa e os juros contratuais. 3- Em 

relação à cobrança indevida dos valores referente a reforma/reparos, 

pintura, manutenção, entendo que os valores são de responsabilidade dos 

embargantes, pois, primeiramente, o contrato é claro que os alugueis dos 

meses de março e abril de 2016 serão utilizado para o conserto da casa 

após o uso pelos locatários. O contrato de locação, na clausula oitava 

dispõe que os locatários receberam o imóvel em perfeitas condições, com 

pintura, instalações elétricas e hidráulicas, aparelhos sanitários, 

iluminações, telhado etc., e assim os locatários devem devolver o imóvel. 

Assim, as partes embargantes se comprometeram em devolver o imóvel 

nas mesmas condições que os receberam, com a devida pintura e 

reparos. Portanto, são plenamente devidos os valores de reforma/reparo, 

mão-de-obra, pintura etc, pelas partes embargantes. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, extinguindo-os com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, apenas e tão 

somente para declarar o excesso de execução no montante de R$ 

5.787,94 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos), determinando a exclusão da cobrança de IPTU´s dos anos de 

2016/2017, bem como da multa e juros de mora dos IPTU´s de 2016/207. 

Translade cópia da sentença aos autos de execução n° 

101188-57.2018.811.0041. Condeno os embargantes ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, por considerar ter a embargada decaído de parte 

mínima do pedido, nos termos do artigo 82, § 2º, 85, § 2º, 86, § único, e 98, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e translade-se cópia desta sentença para o feito executivo 

em apenso, arquivando-se os presentes autos com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036444-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036444-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ ANTONIO VICENTE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A empresa requerida alega o cumprimento 

integral da obrigação ante o pagamento da condenação, consistente no 

valor de R$ 4.117,04 (quatro mil cento e dezessete reais e quatro 

centavos). Por sua vez, a parte requerente concorda com o valor 

depositado dando a obrigação por quitada, e requer a expedição do alvará 

judicial. Dou por satisfeito o débito uma vez que a parte ré, intimada para 

pagar a quantia, informou, dentro do prazo, que estava providenciando o 

pagamento, e posteriormente, comprovou o depósito da quantia 

devidamente atualizada. Dessa forma, não há que se falar em saldo 

remanescente. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

execução. Desde já, autorizo o levantamento dos valores depositados em 

favor da parte autora, devendo ser observados os dados bancários 

informados no id. 27981349. Após, ao arquivo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032706-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032706-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A empresa requerida alega o 

cumprimento integral da obrigação ante o pagamento da condenação, 

consistente no valor de R$ 10.604,62 (dez mil seiscentos e quatro reais e 

sessenta e dois centavos). Por sua vez, a parte requerente concorda com 

o valor depositado dando a obrigação por quitada, e requer a expedição 

do alvará judicial. Dou por satisfeito o débito uma vez que a parte 

requerida, intimada para pagar a quantia, informou e comprovou o depósito 

da quantia devidamente atualizada, dentro do prazo legal. Dessa forma, 

não há que se falar em saldo remanescente. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução. Desde já, autorizo o 

levantamento dos valores depositados em favor da parte autora, devendo 

ser observados os dados bancários informados no id. 28538076. Após, 

ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027358-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027358-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. No caso, embora regularmente 

intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não 

procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 

28858366, razão pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que 

se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043960-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DONIZETE NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044090-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045886-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045062-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA SANTANA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034073-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMENINGUE FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018481-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033861-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO(A))

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001529-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. D. A. (AUTOR(A))

G. I. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDRESSA IGLESIA OAB - 989.725.101-49 (REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

escola pueri domus cuiabá (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001529-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

N. I. D. A., G. I. D. A. REPRESENTANTE: CARLA ANDRESSA IGLESIA REU: 

ESCOLA PUERI DOMUS CUIABÁ Considerando o deferimento da liminar no 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000879-12.2020.811.0000 (Id. 

28464490), suspendo o presente feito até o julgamento do mérito do 

recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028797-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PENHA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028797-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TIAGO PENHA LARA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que 

não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão 

de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 
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cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032813-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNA CAROLINA DA SILVA CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032813-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAYNA CAROLINA DA SILVA CARMO EXECUTADO: TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S.A. Defiro o pedido de ID 28838793. Expeça-se 

alvará do valor incontroverso acrescido de seus rendimentos, em favor da 

parte autora, observando os dados bancários de ID 28838793. Em 

seguida, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição de ID 28838793. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012855-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORGA AIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012855-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ORGA AIRES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023405-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CORDOVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055638-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055638-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO REU: BANCO DAYCOVAL 

S/A Considerando que a liminar foi indeferida nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1019265-27.2019.8.11.0000 (Id. 28050360), aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada no Id. 26578815. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE ANDREY SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000117-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: GEORGE ANDREY 

SOARES FERREIRA I - Defiro à inclusão do nome do executado GEORGE 

ANDREY SOARES FERREIRA (CPF Nº 934.910.261-72) nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito ora executado no importe R$ 

8.268,84 (Oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as 

devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). II - Defiro o pedido de penhora 

pelo sistema BACENJUD, contudo indefiro buscas pelos sistemas 

INFOJUDD e RENAJUD, pois cabe ao exequente diligenciar para localizar 

bens passíveis de penhora. Seguem anexos os extratos como requerido. 

III - Intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. 

IV - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002610-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sotreq s/a (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA SALVADOR OAB - MT15785-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002610-51.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SOTREQ S/A EXECUTADO: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA I - 

Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD e RENAJUD, seguem 

anexos os extratos. II - Intime-se o exequente para manifestar-se no prazo 

de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente 

inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. IV - Defiro 

à inclusão do nome da executada CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 

(CNPJ Nº 03.076.083/0001-90) nos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito ora executado no importe 71.742,74 (setenta e um mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), devendo 

ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, 

art. 782, §3º). V - Defiro, ainda, a expedição de certidão de protesto do 

executado, mediante recolhimento da respectiva taxa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014513-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO (REU)

QUADRIS CONSULTORIA E ACESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014513-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANIA TEREZINHA GAYVA REU: QUADRIS CONSULTORIA E ACESSORIA 

EM INVESTIMENTOS LTDA - ME, VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO I – Defiro 

o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD. Seguem anexos os 

extratos II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049457-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1049457-14.2019.8.11.0041 

Requerente: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

Requerido: CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA Chamo o feito à ordem para 

tornar sem efeito o despacho retro de ID 28835163. Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021902-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SATIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024712-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROBERTO FARO DORILEO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024712-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: MARIO ROBERTO FARO DORILEO JUNIOR I – Defiro o pedido 

de buscas pelos sistemas BACENJUD. Seguem anexos os extratos II - 

Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023841-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MELO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023841-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: JOAO 

MELO SOUZA I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. 

Seguem anexos os extratos II - Intime-se a exequente para manifestar-se 

no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005202-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN COELHO CANO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005202-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: CRISTIAN 

COELHO CANO I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. 

Seguem anexos os extratos II - Intime-se o executado para que oferte 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061143-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR TROVA DE OLIVEIRA OAB - PR19882 (ADVOGADO(A))

TAIS STERCHELE ALCEDO OAB - SP0194073A-N (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. A. N. L. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033883-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS & CALHAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033883-48.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATOS & CALHAO LTDA - ME EXECUTADO: BODYCHEF INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME I – Defiro o pedido de penhora pelo 

sistema BACENJUD. Seguem anexos os extratos II - Intime-se a exequente 

para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e 

permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 5 

de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000158-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA EXECUTADO: PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA I - Defiro o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, seguem anexos os extratos como requerido. II - Intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o 

prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. IV - Defiro à inclusão do 

nome do executado PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (CPF Nº 

072.487.411-91) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

ora executado no importe 79.396,37 (setenta e nove mil reais, trezentos e 

noventa e seis reais e trinta e sete centavos), devendo ser expedido 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031207-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO JOSÉ PAULINO (EXECUTADO)

CARLOS JUAREZ PAULINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031207-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EXECUTADO: CARLOS 

JUAREZ PAULINO, JOÃO JOSÉ PAULINO O exequente requer penhora 

pelo sistema BANCEJUD, entrega da CNH dos executados, cancelamento 

dos cartões de crédito, expedição de ofício ao SERASA e RENAJUD. 

Decido. Não obstante o artigo 139, IV, do CPC autorize o magistrado a 

conduzir o feito na busca do cumprimento da obrigação, a jurisprudência 

tem se manifestado sobre a impossibilidade da suspensão ora pleiteada, 

diante da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Para 

ilustrar: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - FRUSTRAÇÃO - MEDIDAS 

CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E 

BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. - A previsão do art. 139, IV autoriza ao 

magistrado a conduzir o feito na busca do cumprimento da obrigação, 

conferindo maior valor ao caráter imperativo das decisões. - Contudo, 

diante do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto 

no art. 1º, III, da CF, não se pode admitir a adoção de providências 

excessivas e de cunho humilhante, que lesem a honra, a moral e 

prejudiquem, inclusive, o sustento do devedor. (TJMG - Agravo de 

Instrumento- Cv 1.0702.06.313165-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida 

Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da 

súmula em 22/01/2019)” Dessa forma, considerando que as medidas 

pleiteadas pelo exequente não são úteis ao cumprimento da obrigação, 

apenas restringem os direitos individuais dos executados, INDEFIRO o 

pedido de entrega da CNH, cancelamento cartões de crédito dos 

executados e pesquisa no RENAJUD. Outrossim, defiro a busca pelo 

sistema BACENJUD, a inclusão do nome dos executados CARLOS 

JUAREZ PAULINO (CPF Nº 416.350.869-49) e JOÃO JOSÉ PAULINO (CPF 

Nº 046.794541-13) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

ora executado no importe R$ 201.405,53 (duzentos e um mil, quatrocentos 

e cinco reais e cinquenta e três centavos), devendo ser expedido ofícios 

ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). Seguem 

anexos os protocolos e respostas. Intimem-se os executados para que 

ofertem manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 

854, §3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestarem sobre os embargos de declaração (Id. 

28494853), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002987-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição de id. 28959786, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032783-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROSA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035022-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA STRADA BARUFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA e REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a Carta Precatória devolvida, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1059553-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO (EMBARGANTE)

KATIA SOARES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

IZABETE SOARES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037004-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOSE DOS SANTOS MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061549-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. S. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040141-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA GABRIELE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1052643-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT16769-O 

(ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036125-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA GRAZIELLE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000206-27.2019.8.11.0041 THAYNARA 

GRAZIELLE DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/04/2019, às 08h48, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 
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conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033717-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO AIARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053012-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DOS SANTOS LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031121-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MIDIA PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (REU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022990-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE VENTURA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para INFORMAR NOVO ENDEREÇO DA PARTE RÉ, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021381-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA RODRIGUES TORRES (REU)

DALILA T. DA CRUZ - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054540-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. E. C. D. C. E. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. P. (EXECUTADO)

N. G. D. O. A. -. M. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 818556 Nr: 24894-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEONORA MARIA BARROS 

GONÇALVES - OAB:12578, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, 

contudo, verifica-se dos extratos que o endereço localizado é o mesmo 

constante dos autos.

 Assim, defiro o pedido de expedição de ofício a Energisa com a finalidade 

de informar o endereço atualizado da parte executada.

Após a juntada das informações, intime-se o exequente para manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864447 Nr: 5193-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MURIACY VELASCO 

VENTURA, OSÉAS FERNANDES DE AVELAR, ODINER GONÇALVES DE 

SÁ, NEUZA SILVA LOUREIRO, NILCE CORREA ROZIN, VALTER MIOTTO 

FERREIRA, ESPOLIO DE OSVALDO ROSSI ZAMBONINI, EURENICE MORAIS 

ZAMBONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 784815 Nr: 38642-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANUCE RIBEIRO AZIZ YDY, MARIA DE 

LOURDES MONTES CLAROS SILVA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSÉ 

EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13.196

 I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. Seguem anexos 

os extratos

II - Intime-se o executado para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031648 Nr: 37608-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA 

- OAB:41.775 OAB/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053443 Nr: 48105-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY HENRIQUE LONGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TAXISTAS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS - 

OAB:16408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1062498 Nr: 52128-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA, PAOLLO LUIS GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLLO LUIS GATTASS, O T C COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, JOSÉ LONGO DE ARAÚJO, MAGNA SILVA 

GARCIA, ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - OAB:25065, GUILHERME 

FONTANA SILVEIRA - OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Tendo em vista o equívoco na publicação da data da audiência de 

instrução e julgamento deste processo, que foi designada para esta data 

de 06/02/2020, no entanto, publicada para ocorrer em 05/02/2020, 

redesigno a referida audiência de Instrução e julgamento para o dia 

13/05/2020 às 16h00.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC.

Tendo em vista que a ré OTC Comércio de Motocicletas Ltda. foi citada por 

edital, incumbe ao advogado que requereu o depoimento pessoal de seus 

representantes providenciar o endereço para intimação does mesmos 

para prestar depoimento pessoal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762559 Nr: 15091-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE TRONCOS ROMANCINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ROQUE RIBEIRO DE AMORM, OZANA 

DIAS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO ROQUE RIBEIRO DE AMORM, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

OZANA DIAS DE AMORIM, Cpf: 78253802153, Rg: 707.366, Filiação: 

Lizabete Dias de Amorim e Roque Ribeiro de Amorim, data de nascimento: 

28/07/1972, brasileiro(a), natural de Santo Antonio de Leverger-MT, 

divorciado(a), auxiliar de enfermagem. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 39 de 233



 Resumo da Inicial: A autora possui o imóvel objeto da matrícula R-1-21636 

do 2° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, 

localizado na avenida Carmindo de Campos(antiga Avenida 

Perimetral),2619,Bairro Dom Aquino desde 25 de outubro de 

1990,totalizando um prazo de,aproximadamente,22(vinte e dois) anos. 

Cumpre ressaltar ainda, que, conforme fazem prova o contrato particular 

de cessão de direitos sobre posse e a escritura pública de cessão e 

transferência de direitos possessórios, a autora comprou os direitos 

possessórios do proprietário anterior,Sr.Julio Pavlak,que possuía o imóvel 

há aproximadamente 5(cinco) anos. Assim sendo, a posse da autora 

somaria aproximadamente 27(vinte e sete) anos. Desde que entrou para o 

imóvel, a autora o possui como fosse o próprio dono, tendo construído no 

terreno 2(dois) barracões, tendo estabelecido neste local seu 

empreendimento, uma representação de produtos agropecuários. Desta 

forma, fica claro o animus domini.No intuito de comprovar sua posse, 

oportunamente se juntam notas fiscais emitidas pela empresa desde o ano 

de 1990,fotos antigas, extrato fornecidos pela prefeitura Municipal de 

Cuiabá que comprovam o pagamento do IPTU de todos esses anos, bem 

como um extrato de faturas da sanecap-companhia de saneamento da 

capital. Autora nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação 

por parte de quem quer seja, sendo a sua posse,portanto,mansa,pacífica 

e ininterrupta durante todo esse tempo. Como se pode denotar,a autora 

realizou imóvel em questão obras e serviços de caráter produtivo, 

perfazendo o requisito imposto pelo parágrafo único do artigo 1238 do 

código civil. Destarte, estando presentes todos os requisitos legais 

exigidos, como o tempo, continuidade e incontestabilidade, o possuidor, 

nesse caso a autora tem o direito d quer se declare ,por sentença ,sua 

posse ad usucapionem ,servindo a sentença como título para transcrição 

no registro de imóveis.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel: 2° Distrito desta cidade. JARDIM 

BELA VISTA .Lote de terreno n° 08 da quadra 09,com 35,00 metros de 

frente para Avenida Perimentral;48,00 metros confinando com quem de 

direito;21,50 metros confinando com o lote 07.Registro no Cartório do 2° 

Ofício da Capital, sob a matrícula 21636.

Despacho/Decisão: “[...] Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR, 

PROVEJO O RECURSO e anulo o feito desde a citação, devendo ser 

aberto prazo para que a parte autora regularize sua representação 

processual, bem como determino que sejam remetidas cópias dos autos 

ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB, para as providências que entenderem cabíveis. [...]”As 

partes manifestaram sobre o retorno dos autos (fls.301 e 302/304), 

todavia, o pleito da parte autora de citação dos confinantes e demais réus 

não foi apreciado.Assim, DECIDO:1)Citem-se todos confinantes na forma 

do art. 246, 3º do CPC, para apresentarem a defesa que quiserem, se lhes 

aprouverem, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 257, III). Após, não sendo 

apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados por 

edital, nomeio a Defensoria Pública como curador especial para 

representá-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC/15;2)Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a 

União, o Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na 

causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram; 3)Após, dê-se vistas ao Ministério Público, nos termos do 

art. 279 do CPC/2015;4)Defiro a juntada de substabelecimento de fl. 305. 

Anote-se. 5)Outrossim, nos termos do art. 1º do Provimento n. 09/2017 – 

CGJ determino que a parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua 

o presente feito com os seguintes documentos:a)Estudo cadastral 

fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso;b)Fluxograma 

da Cadeia Dominial;c)Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva 

cadeia dominial (quando houver);d)Planta georreferenciada do imóvel 

contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e 

planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de 

georrefenciamento vigente ou a que lhe substituir;e)Mídia digital contendo 

os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal 

limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em 

formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato 

.ODS);f)ART/CREA;Os documentos deverão ser apresentados em 04 

(quatro) vias, sendo uma para instruir a presente ação e as demais para 

remessa às procuradorias públicas.6)Retifique-se a autuação para 

constar o Espólio de Roque Ribeiro de Amorim no polo 

passivo.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VITÓRIA FERNANDA 

ALVINA DE SOUSA OLIVEIRA , digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794411 Nr: 727-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA, FABIO RODRIGO DE 

SOUZA RAMOS, ODIZELMA ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, 

ASTROGILDO HENRIQUE DE SOUZA, ROSIMEIRE MARIA DA SILVA, 

EDIDEL FARIAS DA SILVA, ARNALDO ERNESTO DE SANT'ANA, OLGA 

RAMOS DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA, 

AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, REGINALDO MARQUES SOUZA RAMOS, 

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, MARCELO MARCIO DE ARRUDA 

SOUZA, MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, ARIEL PEDRO DE 

ARRUDA SOUZA, ADELSON JOÃO DE ARRUDA SOUZA, CARMEN LUCIA 

DE ARRUDA SOUZA, ALACY HENRIQUE DE SOUZA, AMARILDA 

HENRIQUE DE SOUZA, SALVINA HENRIQUE DE SOUZA, REINALDO 

HENRIQUE DE SOUZA, DAVI HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, Cpf: 

32601743115, Rg: 0278243-0, brasileiro(a), casado(a), vigilante, 

atualmente em local incerto e não sabido REGINALDO MARQUES SOUZA 

RAMOS, Cpf: 52322335134, Rg: 830479, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, Cpf: 

17881285168, Rg: 0713096-1, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido MARCELO MARCIO DE ARRUDA SOUZA, Cpf: 35243279153, 

Rg: 0.449.146-7, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, Cpf: 52325407187, Rg: 729.377, 

brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ARIEL 

PEDRO DE ARRUDA SOUZA, Cpf: 31773729187, Rg: 316452, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ADELSON JOÃO DE ARRUDA 

SOUZA, Cpf: 36170445149, Rg: 0454697-0, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido CARMEN LUCIA DE ARRUDA SOUZA, Cpf: 

27510840104, Rg: 0264595-5, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido ALACY HENRIQUE DE SOUZA, Cpf: 02791790144, Rg: 

0134036-0, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

AMARILDA HENRIQUE DE SOUZA, Cpf: 35364378187, Rg: 406625, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido SALVINA HENRIQUE 

DE SOUZA, Cpf: 27521494172, Rg: 0280758-0, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido REINALDO HENRIQUE DE SOUZA, Cpf: 

57088446120, Rg: 0904536-8, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DAVI HENRIQUE DE SOUZA, Cpf: 18173683115, Rg: 418327, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consta a inicial, em breve síntese, que os requerentes 

outorgaram em 26/08/2011 procuração pública à requerida para que esta 

praticasse os atos necessários para constituir advogado com poderes 

para requerer/assinar escritura pública de inventário e partilha dos bens 

deixados por falecimento de Martinho Henrique de Souza, Ana Oliveira da 

Cunha, Francisco Henrique de Souza, a qual foi anotado no Cartório do 7º 

Ofício, livro 792, fl. 67. Todavia, em razão de desentendimentos e prática 

de atos incompatíveis com o inventário, os postulantes procuraram 

revogar o ato por via extrajudicial, ou seja, na própria serventia, o que não 

foi possível. Em razão disso, pugnam pela revogação da aludida 

procuração.
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Despacho/Decisão: A citação deve se dar nos termos da decisão de fls. 

182/183, para que os citados se posicionem nos polos ativo ou passivo 

desta lide.Citem-se, por edital, os outorgantes da procuração descritos às 

fls. 195/196, a qual se pretende anular e discutir, com exceção de Adelza 

José de Arruda Souza, que é a outorgada e ré nesta 

ação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VITÓRIA FERNANDA 

ALVINA DE SOUSA OLIVEIRA , digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820418 Nr: 26659-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS 

LTDA, JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS 

CARVALHO - OAB:25.901/O, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA, Cpf: 

53209311153, Rg: 749.062, brasileiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Consta na Inicial que a presente ação foi proposta com 

a finalidade de cobrança de títulos extrajudiciais protestadas no 4° Serviço 

Notarial de Cuiabá, em face de INSTALMAT INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

OBRAS LTDA onde a mesma se tornou devedora na importância de R$ 

5.267,62 (cinco mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos),o executado fora notificado extrajudicialmente para pagamento 

do débito, foi realizado tentativas para localizar o executado nos 

endereços Rua 3, Quadra 05, n° 18, bairro Jardim Costa do Sol, localizado 

no município de Cuiabá/MT e Avenida Epaminondas Jacome, n° 743, 

Centro, localizado no município de Rio Branco/AC, e como esteja o mesmo 

em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo (a) 

pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação pelo presente 

edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser 

notificado dos posteriores termos do processo, a que deverá comparecer, 

sob pena de revelia.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 5.267,62 - Valor 

Atualizado: R$ 5.267,62 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o pedido como pleiteado à fl. 

151.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de novembro de 2019.Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eduardo 

Carvalho e Ferreira, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003309-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

FELIPE RINO BOMBASSARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAINILTON AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

JOSE AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE OAB - MT14680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003309-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FELIPE RINO BOMBASSARO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

CLAINILTON AGUIAR LEITE, JOSE AGUIAR LEITE Trata-se de Ação de 

Execução de Alugueis e Encargos Decorrentes da Locação proposta por 

FELIPE RINO BOMBASSARO e CID IMOVEIS EIRELI – EPP em desfavor de 

CLAINILTON AGUIAR LEITE e JOSE AGUIAR LEITE. Os executados citados 

apresentaram embargos à execução (Id. 7306075). Os exequentes, por 

sua vez, impugnaram os embargos no Id. 21291072. É o relatório. Decido. 

Observa-se que os executados, por via inadequada, opuseram embargos 

à execução nos próprios autos da presente ação de execução e não em 

autos apartados, contrariando legislação processual. Senão vejamos: 

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” (g.n.) Portanto, não conheço dos embargos à 

execução no Id. 7306075. Intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 6 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035691-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035691-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA, ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA 

REU: MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR SANEAMENTO Não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil. Questões processuais pendentes: 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva A requerida alega sua ilegitimidade 

passiva, sob o argumento de que o vazamento ocorrido no apartamento 

dos autores decorre da má qualidade dos materiais utilizados pela 

construtora do prédio, no caso, o Grupo Empresarial São Benedito, 

entendendo que este é o legítimo para figurar no polo passivo. Contudo, 

sem razão a requerida. Verifica-se dos documentos juntados aos autos 

que os vazamentos ocorridos no apartamento dos autores decorrem da 

instalação do dreno de ar condicionado da varanda do apartamento ré, 

bem como do vaso sanitário de um dos cômodos, não havendo como 

atribuir tais defeitos à construtora, já que decorrem de 

conservação/manutenção do imóvel pelo morador. Assim, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade passiva. 1. Matéria controvertida A controvérsia 

consiste em saber se os vazamentos no apartamento dos autores 

(sacada e na suíte do casal) são oriundos da instalação do dreno do ar 

condicionado da sacada do apartamento da requerida e também do 

vazamento do vaso sanitário de seu banheiro. 2. Distribuição Ônus da 
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Prova Incumbe aos autores comprovarem o fato constitutivo do seu direito 

e a ré a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 

dos autores. A parte requerida pugna pela realização de prova pericial 

para apurar os alegados danos no imóvel dos autores. Todavia, entendo 

que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a 

existência dos vazamentos, razão pela qual INDEFIRO a prova pericial. 

Faculto às partes a juntada de outros documentos, caso queiram, no 

prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, 

após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará 

as metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar se os vazamentos no imóvel persistem, caso 

em que deverá juntar novos orçamentos; ou se foram consertados, 

deverá juntar os recibos de pagamento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003309-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

FELIPE RINO BOMBASSARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAINILTON AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

JOSE AGUIAR LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE OAB - MT14680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003309-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FELIPE RINO BOMBASSARO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

CLAINILTON AGUIAR LEITE, JOSE AGUIAR LEITE Trata-se de Ação de 

Execução de Alugueis e Encargos Decorrentes da Locação proposta por 

FELIPE RINO BOMBASSARO e CID IMOVEIS EIRELI – EPP em desfavor de 

CLAINILTON AGUIAR LEITE e JOSE AGUIAR LEITE. Os executados citados 

apresentaram embargos à execução (Id. 7306075). Os exequentes, por 

sua vez, impugnaram os embargos no Id. 21291072. É o relatório. Decido. 

Observa-se que os executados, por via inadequada, opuseram embargos 

à execução nos próprios autos da presente ação de execução e não em 

autos apartados, contrariando legislação processual. Senão vejamos: 

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” (g.n.) Portanto, não conheço dos embargos à 

execução no Id. 7306075. Intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 6 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDENICE DE SOUZA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004473-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040312-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALYS AIRAN DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040312-65.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036391-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLY DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036391-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27060524, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora , para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018954-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018954-78.2017.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por VALTER PEREIRA ROSA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Assim, 

promovam-se as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, 

através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
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que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013889-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VALDIVINO JUNIOR SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013889-34.2019.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora requereu sejam prestados alguns esclarecimentos pelo perito, 

apresentando quesitos a serem respondidos pelo expert (ID 24153847). 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos arguidos pelo autor. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Retire-se a visibilidade 

do documento de ID 24153859, eis que estranho a estes autos. Cuiabá/MT, 

07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025078-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA SOUZA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1025078-77.2017.8.11.0041 Despacho Trata-se de 

ação de reparação civil por danos estéticos, morais e materiais, ajuizada 

por Célia de Oliveira Souza Meira em face de Oral Sin Implantes de 

Ortodontia. Este feito tramita desde o ano de 2017, com tentativas 

frustradas de citação da parte requerida. Realizada audiência de 

conciliação, a mesma restou-se infrutífera, conforme ID 17795827. 

Intimada para manifestar-se, a requerente informou novo endereço para 

nova tentativa de citação do requerido (ID 22585160). Posto isso, defiro o 

pedido de citação no novo endereço informado à petição de ID 22585160, 

porém em atenção ao princípio da celeridade processual, e da razoável 

duração do processo, a redesignação da audiência de conciliação será 

realizada após a formação do contraditório. Portanto, cite-se e intime-se a 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016310-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016310-31.2018.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO em face de ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E 

PAULA. Assim, promovam-se as devidas anotações no sistema. Intime-se 

o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, 

de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial 

a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 

523, § 2º o do NCPC). Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002003-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JOSE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002003-72.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para, em 15 (quinze) dias, providenciar a juntada do demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o art. 524 do CPC. 

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052661-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANETTE & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052661-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013019-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'OVOS TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013019-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 20868005, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045062-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045062-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 19282303, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019917-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP 

(EXECUTADO)

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019917-86.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 20773621, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032716-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA OAB - 620.916.621-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032716-30.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 21947464, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037713-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO NERONE LEITE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037713-56.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 21020482, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1129754 Nr: 22906-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ARRUDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA NETO & SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Em que pese a inexistência de pedido de depoimento pessoal das partes, 

ante a peculiaridade do caso, verifico a sua necessidade, razão pelo qual 

determino o comparecimento da autora, bem como do representante legal 

do laboratório réu para vir a depor, sob pena de confissão. O ponto 

controvertido consiste na existência de falha na realização do exame 

solicitado pela autora e realizado pelo réu, bem como na ocorrência do 

dano que esta alega ter suportado. Designo audiência de instrução para o 

dia 11/03/2020, às 15:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, bem como 

procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias. Tratando-se de relação de consumo, ônus da prova 

deve ser invertido, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 

Determino o comparecimento da AUTORA e do REPRESENTANTE LEGAL 

DA EMPRESA RÉ para que prestem o seu depoimento pessoal, sob pena 

de confissão, os quais DEVERÃO SER INTIMADOS PESSOALMENTE 

(art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981570 Nr: 14816-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO ROBERTO 

BRIANTI, Pedro Brianti, MARCOS ROBERTO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10.026/MT, 

ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565, PAULA ABREU CALDAS MACIEL - OAB:26413/O

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte embargada 
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às fls. 384/389 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte embargante 

para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981570 Nr: 14816-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO ROBERTO 

BRIANTI, Pedro Brianti, MARCOS ROBERTO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10.026/MT, 

ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565, PAULA ABREU CALDAS MACIEL - OAB:26413/O

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte embargante 

às fls. 390/412 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte embargada 

para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126293 Nr: 21435-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, NELI GARCES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA BASTOS TOMAZ - 

OAB:8.659/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - 

OAB:8.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, RODOLFO 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:21452/MT

 Certifico que, tendo em vista o cadastramento de advogado da parte 

embargada, procedo à republicação do despacho de 31/01/2020, à fl. 555, 

que segue transcrito: "Vistos. Os autos vieram conclusos para decisão de 

saneamento e organização do processo. Entretanto, considerando os 

documentos juntados à p. 337/341 e os fatos e documentos trazidos à p. 

343/395 e 398/554, determino: a) Que a embargante se manifeste sobre 

os fatos e documentos de p. 343/395 e 398/554 e esclareça porque não 

incluiu a executada do feito de código 1019172, requerendo o que de 

direito, em dez dias; b) Que os embargados se manifestem sobre os 

documentos de p. 337/341, em dez dias; c) Que a secretaria promova a 

atualização do cadastro das partes, em especial quando à petição de p. 

396/397. Intime-se. Cumpra-se..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 339099 Nr: 10069-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Defiro o pedido de p. 216, segue o resultado da busca realizada junto ao 

INFOJUD, onde não foi encontrado nenhum bem em nome da executada.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

580 da CNGC-MT, dar prosseguimento no feito, indicando a “providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão”.

Consigne-se que decorrido o prazo sem a efetiva providência o feito será 

extinto com a expedição de certidão de crédito, conforme art. 587 da 

CNGC-MT : “encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de 

constrição, (...) poderá requerer a retomada da execução, por meio de 

petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros 

documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento 

de custas”.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089334 Nr: 5871-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO COSTA AZUL, IVANIL FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LARA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos nesta ação de cobrança 

ajuizada pelo CONDOMÍNIO COSTA AZUL para condenar o réu FABIANO 

LARA GOMES DA SILVA ao pagamento dos débitos condominiais 

descritos na planilha de p. 67, devendo, contudo, ser abatido o valor já 

pago e comprovado nos autos, conforme documentos acostados à p. 

98/101, conforme estabelece o artigo 323, CPC.Os valores deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do 

vencimento de cada prestação (artigo 1.336, § 1º, CC).Custas 

processuais deverão ser suportadas pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em 

julgado e certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800215 Nr: 6636-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS TORRES BABY, DAMBROS ANDRÉ 

SBIZERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

VANIA CAROLINA STOCK SBIZERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, LUCIANA 

ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/OAB/RO, RODRIGO DE OLIVEIRA 

SPINELLI - OAB:24631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:18.605-A, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452, LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO - OAB:2062/OAB/RO

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora às fls. 

549/565 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 
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apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 11769-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITANNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS BARBOSA, SERGIO 

MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço requerida.

Segue o resultado da busca com relação à executada Silvana dos Santos 

Barbosa.

 Intime-se a executada Silvana na forma determinada à p. 115.

Com relação ao executado Sergio Massamitsu Arimori, cite-o na forma 

requerida à p. 149.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 790056 Nr: 44093-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAX TECNOLOGIA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.978-E/MT

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora on line nas contas da parte 

executada.

Assim, indefiro nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via 

Bacenjud, uma vez que o exequente não demonstrou ter diligenciado em 

busca de bens para satisfação de seu crédito.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Diante do êxito na constrição via RENAJUD de p. 126, com as 

modificações infundidas no processo executivo, em especial o artigo 840, 

II, §1º do CPC, fica desde já determinado a remoção do veículo, 

nomeando-se o exequente para a função de depositário, devendo ser 

tomado seu compromisso quanto às cominações legais do encargo 

assumido.

Efetivada a remoção, imediatamente realize-se avaliação do bem 

penhorado.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849384 Nr: 52603-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFFUSION SAITO E SOARES 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, GLAURA NOCCIOLI MENDES LONGOSCI - 

OAB:203.905/SP, MARIA EIKO HIRATA - OAB:86.075/SP

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

manifeste-se quanto ao pagamento da condenação juntado em fls. 153, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893457 Nr: 25535-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMÃE CANGURU LTDA - EPP, AROLDO 

PEIXOTO DA SILVA, ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES, RENE 

DIAZ RODRIGUES, KELY CORINE, MARCIA CRISTINA VIEIRA ANGELA 

FARIA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ANA PAULA 

ANTONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, JENYFFER KELLE P. BASSAN - OAB:19.661/MT, 

MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - 

OAB:13.582/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, ROMULO BASSI SARDANHA - OAB:10.423, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14659/MT, THAYELLE CRISTINNE AMORIM 

VENDRAMINI - OAB:17623

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341631 Nr: 11898-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA FENIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos do art.782, §2° do CPC/15 DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome do executado nos órgão de proteção ao crédito. Assim, OFICIE-SE 

ao SPC/SERASA para que estes incluam o nome da parte executada em 

seus sistemas, pelo valor aqui executado.

Defiro a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, § 1º do CPC.

 Decorrido o prazo, independente de nova intimação, deverá a exequente 

se manifestar, em 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344430 Nr: 14648-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE ECON.E CRÉD.MÚT. DOS FUNC.DOS ESTAB. 

DE ENSINO PARTICULAR DE CBA/REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se a autora para requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411406 Nr: 1483-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANEY LOPES AGUILERA, CLAUDIA DE SOUZA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT, ELPÍDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que desentranhei as fls. 320/331, conforme o despacho fl. 332.

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono ainda este feito e 

encaminho intimação à parte autora para retirar os documentos 

desentranhados nesta secretaria e distribui-los, conforme despacho fl. 

332.

 Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 244764 Nr: 13028-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. JARA - ME, JANICE ROMEIRO JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 262017 Nr: 21645-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Cite-se a executada nos endereços encontrados.

Ciência ao exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 266027 Nr: 23779-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - 

OAB:21235/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 Vistos.

Diante do não pagamento da obrigação pelo executado, DEFIRO a penhora 

do imóvel, como requerido à p. 982.

LAVRE-SE o Termo de Penhora e INTIME-SE a parte exequente para 

providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), 

bem como apresente a matrícula atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se o executado proprietário como depositário.

Após PROCEDA-SE a intimação do executado e a avaliação do imóvel 

penhorado, intimando-se as partes para manifestarem no prazo legal.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270011 Nr: 2050-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, CLAUDIO STABILE 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DA ROCHA BARROS 

PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Defiro o pedido de p. 1.693/1.694.

 Expeça-se ofício, como requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 762669 Nr: 15212-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MONICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB/MT 11.145 - OAB:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se o exequente para manifestar, em 05 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094288 Nr: 8119-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PÔR DO SOL, MAYRENEY ROSA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEXA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de p. 109.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098447 Nr: 9903-94.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE 

ALMEIDA FILHO, GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA, MARIA 

MADALENA DE ALMEIDA TINOCO, FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:, ISABELLY FURTUNATO - OAB:, MARIA JOSE LEAO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107420 Nr: 13583-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A/MT, MAYARA BENDO LECHUGA GOULAT - 

OAB:20.191-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1008630 Nr: 26990-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CID CARLOS DO ESPIRITO SANTOS, EUNICE CORREA 

DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROLEMBERG DONIZETT ALVES JUNIOR - OAB:OAB/GO 

37.712-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por 

Cid Carlos do Espírito Santo, representado por Eunice Corrêa do Espírito 

Santo em desfavor de Banco Santander S.A, em que as partes se 

compuseram, sendo o acordo homologado, conforme sentença de p. 189.

 Tendo o patrono do autor requerido o levantamento dos valores 

referentes aos seus honorários contratuais (p.182/186), o feito foi 

encaminhado ao Ministério Público para que se manifestasse sobre o 

pedido, em razão da incapacidade do autor, tendo o parquet dado sua 

ciência à p. 189-verso.

 Assim, defiro parcialmente o pedido de p. 182/184, tão somente no que 

tange aos honorários contratuais em favor do patrono Rafael Ribeiro da 

Guia, devendo os valores pertencentes ao autor permanecer em conta 

judicial até ulterior determinação deste juízo, mediante comprovação da 

real necessidade do levantamento.

 Expeça-se alvará em favor do patrono do autor, com relação aos valores 

referentes aos honorários contratuais, como requerido à p. 182/184.

 Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019172 Nr: 31466-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, ALEXANDRE 

MAZZER CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO. - 

OAB:3.473-A, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, PAULO SERGIO DAUFENBACH 

- OAB:5325/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - OAB:21452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Certifico que, tendo em vista o cadastramento de advogado da parte 

executada, procedo à republicação do despacho de 31/01/2020, à fl. 72, 

que segue transcrito: "Vistos. A executada compareceu aos autos e 

apresentou embargos à execução em apenso. Atualize os dados dos 

patronos das partes. Intime-se a executada para indicar bens passíveis de 

serem penhorados, com os respectivos valores, em dez, dias, sob pena 

de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça - art. 774, V do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027083 Nr: 35550-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Ordiley Nobre de 

Almeida em face de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

A executada impugnou o cumprimento de sentença, alegando que o saldo 

remanescente não é de R$374,56, mas sim R$82,34 (p. 188/192).

Intimada para manifestar, a exequente concordou com a quantia informada 

pela executada, e solicitou a expedição do alvará (p.195).

A executada pugnou pela extinção da execução (p.197).

É o relatório. Decido.

Diante da concordância da exequente com o valor informado pela 

executada, a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, a extinção do feito se impõe.

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará em favor do exequente.

 Eventuais custas remanescentes pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079347 Nr: 1087-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SERGIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E 

SOLUÇÕES LTDA, AMANOIR BRESOLIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DOS SANTOS PEZZOTTI - 

OAB:199.967/SP, JOÃO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - OAB:OAB /SP 

212.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:182.082-A / SP, CARLOS EDUARDO SINHORETO - OAB:224130, 

JOÃO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA - OAB:73.427

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Luis Sergio dos Reis, 

em face Solupetro Distribuidora de Filtros e Soluçoes LTDA e Amanoir 

Bresolin Filho. Assim, promovam-se as devidas anotações na capa dos 

autos e no sistema Apolo.
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Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897231 Nr: 27734-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTÔNIO DAL BELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, KEYWALDO VIERA NASCIMENTO - 

OAB:24652/O, KOHELER DO PRADO - OAB:23.427, Nathanny de castro 

- OAB:26593/O, ROBERTO A. FACCHIN FILHO - OAB:13947-MT, 

RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:OAB/MT 14305, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15.156, DEBORA 

RENATA LINS CATTONI - OAB:5169, KEYWALDO VIERA NASCIMENTO 

- OAB:24652/O, KOHELER DO PRADO - OAB:23.427, Nathanny de 

castro - OAB:26593/O, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O - 

MT, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.439

 Certifico que, em cumprimento á decisão de fl. 144, intimo a parte 

exequente para retirar a certidão de crédito expedida nos autos, que se 

encontra em pasta própria, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1068876 Nr: 54929-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PATRICIA FERREIRA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 Vistos.

Em que pese as alegações do exequente às p. 106/110, mantenho a 

decisão de p. 105 por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, indefiro os pedidos de p. 117, eis que a exigibilidade da verba 

honorária está suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC. 

Ademais, o exequente não demonstrou nos autos a modificação na 

condição financeira da executada capaz de revogar o benefícios 

concedido à executada.

Retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805839 Nr: 12309-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB AMBIENTAL S/A, SANECAP COMPANHIA 

DE ABASTECIMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT, ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - OAB:20.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289, FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, JOANA CAMILA DE PAULA - OAB:14.504, JOANIR 

MARIA DA SILVA - OAB:2324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, 

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199085/SP

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls. 581/586 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011839 Nr: 28354-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED LESTE FLUMINENSE, COOPERATIVA 

DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a resposta do perito da 

impugnação dos honorários periciais de fls. 145/147, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790056 Nr: 44093-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAX TECNOLOGIA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.978-E/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 49 de 233



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111921 Nr: 4243-57.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinez e Del' Barco Ltda, ATIVOS S.A SEGURADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO, Ana 

Emília Gahyva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4.671/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFENSON LUIS DE 

FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, GABRIELLA GAHYVA PAES E 

FIGUEIREDO - OAB:26217/O, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 

MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a exceção de pré-executividade às fls. 958/972, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926659 Nr: 47482-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFA, DEVAIR DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 196/199, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004303-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA CARDOSO (AUTOR(A))

ISRAEL GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RONALDO FRANCA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004303-36.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos com 

pedido de tutela de urgência inaudita altera pars proposta por Israel 

Gonzaga e Katia Cristina Cardoso contra Benedito Ronaldo França. 

Relatam os autores terem adquirido o imóvel localizado na Rua Lima, 

quadra 19, lote 04, n.º 57, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, 

registrado sob a matrícula n. 25.880 do Cartório do 6º Ofício de Registro 

de Imóvel da capital. Sustentam que, em que pese a aquisição, o réu se 

recusa a desocupar o imóvel de forma amigável, razão pela qual requerem 

a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a 

sua imissão na posse do bem, determinando o réu que o desocupe de 

imediato. Indeferida a justiça gratuita, os autores comprovaram o 

recolhimento das custas (id. 28869281). Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o necessário. Decido. Por esta via, pretendem os autores a 

concessão liminar de tutela provisória de urgência, para que seja 

determinada a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel 

localizado a Rua Lima, quadra 19, lote 04, n.º 57, no Bairro Jardim das 

Américas, em Cuiabá-MT, em seu favor. Infere-se dos autos que o imóvel 

constante da matrícula n. 25.880, do Cartório do 6º Ofício de Registro de 

Imóvel da capital, foi adquirido pelos autores da Caixa Econômica Federal, 

conforme contrato de compra e venda e averbação às margens da 

matrícula apresentados nos ID’s 28748356 e 28748367, respectivamente. 

Não obstante, os autores comprovaram estarem morando de aluguel, 

conforme o contrato de locação residencial acostados aos autos (Id. 

28748371). Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do 

CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento 

civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 

possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, 

comprovado o domínio dos autores e a posse injusta do réu, o proprietário 

não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não 

proprietário. O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, 

prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, 

configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não 

possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua 

ocupação. Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do 

processo, caracterizado pelo fato de os autores estarem sendo impedidos 

de exercerem o seu direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente 

cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão dos 

autores na posse no imóvel localizado a Rua Lima, quadra 19, lote 04, n.º 

57, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, registrado sob a 

matrícula n. 25.880 do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóvel da 

capital. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo do cumprimento do 

mandado de imissão de posse, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1052561-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS OPENA DE AGUIAR (REU)

WAGNER OPENA DA SILVA (REU)

LUCILENE LEITE GUIMARAES (REU)

BR TURBOS COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052561-14.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não tendo 

os réus se manifestado nos autos consignando os valores dos alugueres, 

mesmo sendo devidamente citados/intimados, DEFIRO o pedido de id. 

28917287. Expeça-se o competente mandado de despejo compulsório. 

Autorizo, caso necessário, o arrombamento e o reforço policial, que 

deverá ser devidamente certificado pelo oficial de justiça. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056400-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056400-47.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, intimada para 

comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita, a autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que a autora não colacionou aos autos prova convincente 

de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento das custas 

judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá à 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, 

em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a autora 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055543-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055543-98.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 
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defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora foi 

intimada para comprovar sua necessidade do benefício da justiça gratuita 

(ID 26671184), porém, não colacionou nenhum documento que comprove 

que o valor por ela percebido é insuficiente para custear o presente feito 

(ID 28811966). Posto isto, considerando que a autora não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central 

de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das 

guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a 

autora adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003176-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VAFA CASTRILLO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENILDO MACIEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003176-63.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de despejo com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de 

aluguéis vencidos proposta pelo Espólio de Vanda Fava Castrillo, 

representada pelo inventariante, em desfavor de Lucenildo Maciel de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. De acordo com a inicial, o locatário 

ocupa a Sala n. 301, do imóvel situado na Rua 13 de Junho, n. 278, nesta 

Capital, desde o ano de 2007. Contudo, desde o mês de novembro de 

2018 ele deixou de cumprir com suas obrigações. O réu, inclusive, 

abandonou a sala, deixando de pagar as contas de energia elétrica e os 

aluguéis vencidos. Diante desse fato, o autor requer a concessão liminar 

da tutela de urgência para autorizá-lo a adentrar na referida sala, a fim de 

dar saneamento e manutenção necessários. É o relatório. Decido. A 

pretensão é de tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o autor pretende a imediata 

decretação do despejo do réu, do imóvel de sua propriedade, sendo 

necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela requerida, eis que resta demonstrado o abandono do imóvel de 

propriedade do autor. O perigo de dano é evidente, haja vista que o 

abandono do imóvel por parte do locatário não induz, automaticamente, a 

imissão de posse do locador, que fica “impedido” de usufruir do bem que 

lhe pertence. Importante destacar que a decretação do despejo do réu e a 

imissão do autor no bem em litígio são necessários para fins de termo do 

contrato, até então vigente entre as partes, nos termos do artigo 66 da Lei 

8.245/1991. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE FORA ABANDONADO PELO 

LOCATÁRIO - DECISÃO EQUIVOCADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. Havendo prova satisfatória da existência 

do contrato de locação verbalmente celebrado, deve ser deferida tutela 

antecipada para imitir os agravantes na posse do imóvel, que se 

encontrava em estado de abandono. (AI 14370/2010, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010) Por fim, registro a ausência de necessidade 

da caução exigida na Lei do Inquilinato, uma vez que o imóvel já está 

vazio. Posto isto, nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/91 

alterada pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, 

§ 2º, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA para decretar o despejo do réu do imóvel comercial (Sala n. 

301) situado na Rua 13 de Junho, n. 278, em Cuiabá - MT. Em seguida, 

determino a IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO REFERIDO BEM. 

Expeça-se o competente mandado de imissão. Cite-se o réu nos termos do 

artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. Intimem-se todos. Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003176-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VAFA CASTRILLO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENILDO MACIEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003176-63.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de despejo com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de 

aluguéis vencidos proposta pelo Espólio de Vanda Fava Castrillo, 

representada pelo inventariante, em desfavor de Lucenildo Maciel de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. De acordo com a inicial, o locatário 

ocupa a Sala n. 301, do imóvel situado na Rua 13 de Junho, n. 278, nesta 

Capital, desde o ano de 2007. Contudo, desde o mês de novembro de 

2018 ele deixou de cumprir com suas obrigações. O réu, inclusive, 

abandonou a sala, deixando de pagar as contas de energia elétrica e os 

aluguéis vencidos. Diante desse fato, o autor requer a concessão liminar 

da tutela de urgência para autorizá-lo a adentrar na referida sala, a fim de 

dar saneamento e manutenção necessários. É o relatório. Decido. A 

pretensão é de tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o autor pretende a imediata 

decretação do despejo do réu, do imóvel de sua propriedade, sendo 

necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela requerida, eis que resta demonstrado o abandono do imóvel de 

propriedade do autor. O perigo de dano é evidente, haja vista que o 
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abandono do imóvel por parte do locatário não induz, automaticamente, a 

imissão de posse do locador, que fica “impedido” de usufruir do bem que 

lhe pertence. Importante destacar que a decretação do despejo do réu e a 

imissão do autor no bem em litígio são necessários para fins de termo do 

contrato, até então vigente entre as partes, nos termos do artigo 66 da Lei 

8.245/1991. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE FORA ABANDONADO PELO 

LOCATÁRIO - DECISÃO EQUIVOCADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. Havendo prova satisfatória da existência 

do contrato de locação verbalmente celebrado, deve ser deferida tutela 

antecipada para imitir os agravantes na posse do imóvel, que se 

encontrava em estado de abandono. (AI 14370/2010, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010) Por fim, registro a ausência de necessidade 

da caução exigida na Lei do Inquilinato, uma vez que o imóvel já está 

vazio. Posto isto, nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/91 

alterada pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, 

§ 2º, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA para decretar o despejo do réu do imóvel comercial (Sala n. 

301) situado na Rua 13 de Junho, n. 278, em Cuiabá - MT. Em seguida, 

determino a IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO REFERIDO BEM. 

Expeça-se o competente mandado de imissão. Cite-se o réu nos termos do 

artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. Intimem-se todos. Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001454-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ela 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que a autora não colacionou aos autos prova convincente 

de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo a autora o parcelamento das custas 

judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá a 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, 

em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a autora 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003176-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VAFA CASTRILLO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENILDO MACIEL DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003176-63.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de despejo com pedido de tutela antecipada c/c cobrança de 

aluguéis vencidos proposta pelo Espólio de Vanda Fava Castrillo, 

representada pelo inventariante, em desfavor de Lucenildo Maciel de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. De acordo com a inicial, o locatário 

ocupa a Sala n. 301, do imóvel situado na Rua 13 de Junho, n. 278, nesta 

Capital, desde o ano de 2007. Contudo, desde o mês de novembro de 

2018 ele deixou de cumprir com suas obrigações. O réu, inclusive, 

abandonou a sala, deixando de pagar as contas de energia elétrica e os 

aluguéis vencidos. Diante desse fato, o autor requer a concessão liminar 

da tutela de urgência para autorizá-lo a adentrar na referida sala, a fim de 

dar saneamento e manutenção necessários. É o relatório. Decido. A 

pretensão é de tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do 
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Código de Processo Civil, uma vez que o autor pretende a imediata 

decretação do despejo do réu, do imóvel de sua propriedade, sendo 

necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela requerida, eis que resta demonstrado o abandono do imóvel de 

propriedade do autor. O perigo de dano é evidente, haja vista que o 

abandono do imóvel por parte do locatário não induz, automaticamente, a 

imissão de posse do locador, que fica “impedido” de usufruir do bem que 

lhe pertence. Importante destacar que a decretação do despejo do réu e a 

imissão do autor no bem em litígio são necessários para fins de termo do 

contrato, até então vigente entre as partes, nos termos do artigo 66 da Lei 

8.245/1991. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE FORA ABANDONADO PELO 

LOCATÁRIO - DECISÃO EQUIVOCADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. Havendo prova satisfatória da existência 

do contrato de locação verbalmente celebrado, deve ser deferida tutela 

antecipada para imitir os agravantes na posse do imóvel, que se 

encontrava em estado de abandono. (AI 14370/2010, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010) Por fim, registro a ausência de necessidade 

da caução exigida na Lei do Inquilinato, uma vez que o imóvel já está 

vazio. Posto isto, nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/91 

alterada pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, 

§ 2º, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA para decretar o despejo do réu do imóvel comercial (Sala n. 

301) situado na Rua 13 de Junho, n. 278, em Cuiabá - MT. Em seguida, 

determino a IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO REFERIDO BEM. 

Expeça-se o competente mandado de imissão. Cite-se o réu nos termos do 

artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. Intimem-se todos. Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001972-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001972-81.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de revisão de contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares c/c repetição do indébito com pedidos de antecipação dos 

efeitos da tutela – inaudita altera parte proposta por Severina Evelinda 

Cavalcante Medeiros em desfavor de UNIMED Federação do Estado de 

Mato Grosso – Unimed Cuiabá, objetivando, liminarmente, a suspensão dos 

reajustes relativo ao plano de saúde desde a data de 13/02/2007, devendo 

incidir o percentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. Alega que mantem plano de saúde junto a ré e que do ano de 

2012 até a presente data, o valor da mensalidade saltou de R$ 777,97 

para R$ 2.592,37, equivalendo um aumento de mais de 100%. Defende 

que a abusividade se mantém desde o ano de 2007, quando completou 60 

anos idade. Determinada a emenda da petição inicial, a autora atendeu a 

ordem. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda 

à inicial e concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Infere-se da inicial que o plano de saúde da autora sofreu reajustes em 

razão da alteração da faixa etária quando a mesma completou 60 anos, 

em 2007, e que a ré vem aplicando reajustes anuais. Atualmente a autora 

paga a quantia de R$ 2.592,37, em decorrência não só do reajuste da 

alteração da faixa etária, ocorrido em fevereiro/2007, mas também em 

razão dos reajustes anuais. Diante disso, postula o deferimento da tutela 

provisória para que a ré suspenda os reajustes de forma retroativa, ou 

seja, a partir de 13/02/2007, devendo incidir os reajustes autorizados pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A tutela pretendida pela 

autora é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. Eis o 

que diz o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(destaquei) Destarte, os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 

(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível 

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer 

novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável 

no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.) Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Logo, para o 

deferimento da tutela almejada pela autora deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Destaco, ainda, que os 

requisitos à concessão da tutela de urgência são cumulativos, sendo 

certo que a ausência de um deles inviabiliza a sua concessão. Em que 

pese a relevância dos fatos relatados pela autora, não restou, no 

presente caso, evidente o perigo da demora que justifique a 

impossibilidade de se aguardar a formalização do contraditório. 

Observa-se dos autos que a autora alega que os reajustes ilegais tiveram 

início em 13/02/2007, ou seja, entre a data inaugural do alegado abuso e o 

ajuizamento da presente demanda para impugnação dos percentuais 

decorreram mais de 12 (doze) anos. O lapso temporal decorrido é 

suficiente para descaracterizar o perigo da demora. Outrossim, o plano 

contratado pela autora se trata de plano coletivo, sendo que inexiste, a 

menos nessa análise perfunctória, clara demonstração da probabilidade 

de direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. PLANO DE 

SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. 1. Cerceamento de defesa inocorrente. Matéria 

exclusivamente de direito. Desnecessidade de perícia atuarial. 2. Não se 

mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em 

percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou 

familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos 

coletivos. Em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser 

comunicado à ANS. Resolução Normativa 156/2007 da Diretoria Colegiada 

da ANS e Instrução Normativa 13/2006 da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos da ANS. PRELIMINAR DESACOLHIDA E RECURSO 

DESPROVIDO”. (TJ-RS - AC: 70078280880 RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018 - Negritei).” “AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO 

ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS 

ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES. 1. As razões do 

agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão 

agravada. 2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos 

sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para 

os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por 

aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui 

orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas 

acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos 

preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, 

em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº. 
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1155520/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 

07/02/2019, DJe de 15/02/2019, sem grifos no original - Negritei).” 

Ademais, a matéria demanda prova técnica atuarial para apurar a 

existência ou não de abuso nos reajustes aplicado pela ré. Designo o 

01/06/2020 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE a autora para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRA PAULA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001368-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela antecipada proposta por CLAUDOMIRA PAULA 

DE ASSIS contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que teve seu nome 

inserido no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em 

decorrência de um plano de telefônico fixo feito por terceiros, mais 

precisamente seu filho e sua nora. Aduz ter "emprestado" seu nome para 

que seu filho adquirisse um veículo por meio de um financiamento e 

acredita que seu filho e sua nora se utilizaram disso para contratar um 

plano junto a ré em seu nome, porém, sem seu consentimento. Diante 

disso, postula a concessão da tutela provisória de urgência para que seja 

determinado que a ré proceda a baixa de seu nome dos órgãos de 

restrição creditícia, bem como exiba o contrato que ensejou tal 

negativação. Por fim, requer o julgamento procedente dos pedidos para 

declarar a inexistência do débito em discussão e a condenação ao 

pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00. Requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A autora requer o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como atesta, não tem 

condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o 

comprometimento do sustento próprio e de toda sua família. Assim, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, nos termos do art. 

98 do Código de Processo Civil. A tutela almejada pela autora passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a 

impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque 

ausente a demonstração do perigo na demora. Conforme consta dos 

autos, a autora tem ciência da negativação de seu nome desde setembro 

de 2019 e somente agora, 05 (cinco) meses depois, a autora se insurge 

contra a referida negativação, não se caracterizando, portanto, um dos 

requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida. Ademais, a 

autora confessa que "emprestou" seu nome para o seu filho e nora, 

pessoas que, segundo ela, são beneficiárias do contrato em discussão. 

Com estas considerações e fundamentos, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência. Quanto ao pedido de exibição de documentos, o 

art. 396 do CPC dispõe: “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa que se encontre em seu poder.” Sobre o tema, Daniel Amorim 

Assumpção Neves, comenta: “A exibição de coisa ou documento é meio 

de prova utilizado para a parte provar a veracidade da alegação de fato 

por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder.” (In Novo 

código de processo civil comentado : artigo por artigo. Editora Juspodivm, 

Salvador, 2017. p. 723). A autora pretende a exibição do contrato que 

ensejou a negativação de seu nome. Analisando as razões expostas, 

depreende-se a legitimidade e interesse da autora na obtenção do 

contrato. In casu, os documentos são comuns às partes e se encontram 

em poder da ré, incidindo a regra do art. 396 do CPC. Ressalta-se que a 

exibição não trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa 

privá-los dos documentos, mas que tão somente apresente uma cópia em 

Juízo. Assim, defiro o pedido de exibição de cópia do contrato de serviço 

de telefonia que ensejou a negativação do nome da autora. Determino a 

citação da ré para que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da sua intimação, o documento acima listado. Defiro desde já a 

inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC, 

porquanto clara a hipossuficiência da autora em face à relação entre as 

partes. Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020 Sala: 

Conciliação 2 Horário: 10:30, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004252-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE ALMEIDA OAB - 702.848.881-09 (REPRESENTANTE)

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - 

APROVES-BR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004252-25.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais c/c 

tutela de urgência proposta Carolina de Almeida em desfavor Associação 

de Proteção Veicular Smart Car Brasil Aproves BR. Em síntese, relata a 

autora que contratou seguro junto à ré em 19/07/2019 e, no dia 

23/09/2019, houve um sinistro envolvendo o veículo segurado, razão pela 

qual acionou o seguro a fim de usufruir da cobertura contratada, contudo, 

houve a negativa de indenização pela ré, ao argumento de perda de 

direitos, baseada nos itens 14, 16 e 17 do Regimento Interno da empresa 

ré. Defende ser abusiva a negativa de cobertura, eis que inexistem 

justificativas para tanto, já que está em dias com o pagamento das 

parcelas do seguro, sendo que nunca teve acesso ao contrato firmado 

com a ré. Narra que diante da negativa,efetuou custeou os reparos 

necessários ao veículo. Diante disso, postula a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinado que à ré que exiba o contrato firmado. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Concedo à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Por esta via, pretende a 

autora a concessão de antecipação de tutela para que a ré seja obrigada 

a exibir contrato de seguro firmado entre as partes. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, estando evidente a 

probabilidade do direito, eis que a autora possui o direito de ter acesso ao 

contrato firmado e, considerando, ainda, a inexistência de prejuízo às 

partes, deve a tutela pleiteada ser deferida. Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO O PEDIDO e determino à ré que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresente o contrato firmado com a autora. Cite-se a ré para 

que apresente o contrato no prazo determinado. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19/05/2020 às 12:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004638-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ADAMS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARIA OLIVEIRA ALBOES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n.º 1004638-55.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela proposta 

por Delmir Adams contra Jaqueline Maria Oliveira Alboes, todos 

qualificados nos autos. Relata o autor ter adquirido o imóvel o localizado a 

Rua Galina da Agua, Lote 10, Quadra 88, Bairro CPA IV, 3ª Etapa, em 

Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 78.763 do 6º RGI de Cuiabá. 

Sustenta que, em que pese a aquisição, a ré se recusa a desocupar o 

imóvel de forma amigável, razão pela qual requer a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinada a sua imissão na posse 

do bem, determinando a ré que o desocupe de imediato. É o necessário. 

Decido. Por esta via, pretende o autor a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, para que seja determinada a expedição de 

mandado de imissão de posse no imóvel localizado a Rua Galina da Agua, 

Lote 10, Quadra 88, Bairro CPA IV, 3ª Etapa, em Cuiabá-MT, em seu favor. 

Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula 78.763 do 6º RGI 

de Cuiabá, foi adquirido pelo autor da Caixa Econômica Federal, através de 

leilão, conforme averbação às margens da matrícula apresentado no id. 

28849322. O autor também colacionou o Boletim de Ocorrência de n.º 

2020.31742 contendo a informação de que, ao requerer a entrega do 

imóvel, o cônjuge da ré se recusa a dispor do bem (id. 28849317). Para a 

concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento civil vigente 

assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e 

de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos 

termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, comprovado 

o domínio do autor e a posse injusta da ré, o proprietário não possuidor 

tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário. O conceito 

de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da 

violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, 

pela demonstração de que a ré não possui título de domínio ou qualquer 
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outro que justifique juridicamente sua ocupação. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo 

risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor 

estar sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade sobre o 

imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de 

imissão dos autores na posse no imóvel localizado a Rua Galina da Agua, 

Lote 10, Quadra 88, Bairro CPA IV, 3ª Etapa, em Cuiabá-MT, registrado sob 

a matrícula n. 78.763 do 6º RGI de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Sem 

prejuízo do cumprimento do mandado de imissão de posse, nos termos do 

art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

25/05/2020 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Intime-se. Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002373-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL AUGUSTO ROSSIGNOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002373-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Raphael 

Augusto Rossignoli ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela 

provisória de urgência em desfavor de Sociedade Matogrossense de 

Assistência em Medicina Interna Ltda – EPP. Em síntese, narra que em 

01/01/2017 ingressou como sócio participante na sociedade em conta de 

participação com a ré, sócia ostensiva, objetivando a prestação de 

servidos médicos para realização de plantões na rede pública de saúde. 

Informa que no contrato restou fixado que a responsabilidade da sócia 

ostensiva seria a administração da sociedade, e dos sócios participantes 

a prestação de serviços médicos, mediante o pagamento mensal 

,pró-labore, cumulado com participação nos resultados finais decorrente 

da atividade econômica, a ser anualmente apurada. Aduz que de agosto a 

dezembro de 2018 trabalhou normalmente, contudo, não recebeu pelos 

serviços prestados no SAMU e Hospital Metropolitano de Várzea 

Grande/MT, sendo devido pela ré o montante de R$ 14.250,00 (quatorze 

mil duzentos e cinquenta reais). Diante disso, postula a concessão de 

tutela de urgência para seja bloqueado/arrestado o crédito que a ré possui 

junto ao Estado de Mato Grosso, na quantia atualizada de R$ 21.040,17 

(vinte e um mil e quarenta reais e dezessete centavos), referente aos 

serviços prestados, que deverão ser depositados em juízo. O autor 

comprovou o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem! Nesta análise de 

cognição sumária, os documentos apresentados pelo autor se mostram 

suficientes a comprovar a veracidade de suas alegações, eis que está 

demonstrada a relação existente entre as partes, através do Instrumento 

Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (id. 

28237429), bem como do extrato de plantão de id. 28237439, que provam 

que o autor realizou plantões no período de 8 de agosto a 12 de dezembro 

de 2018. O prejuizo da demora na prestação jurisdicional se evidencia pelo 

caráter alimentar da verba buscada. Assim, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de 

dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Importante registrar que a medida é reversível 

a qualquer tempo, eis que os valores bloqueados permanecerão 

depositados em juízo. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, 

do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA requerida e determino o bloqueio/arresto de recebíveis que a ré 

possua junto ao Estado de Mato Grosso até o montante de R$ 21.040,17 

(vinte e um mil e quarenta reais e dezessete centavos) Expeça-se 

mandado de arresto para determinar ao Estado de Mato Grosso que 

deposite em juízo a quantia acima mencionada referente à crédito que a ré 

possui. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004930-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004930-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de antecipada de urgência proposta por LEONARDO 

MARIN contra ITAU UNIBANCO S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, relata o autor que enquanto pessoa física nunca foi 

cliente do requerido, contudo, teve seu nome negativado por um suposto 

débito de R$ 2.540,16. Aduz que entrou em contato com a ré e foi 

informado que a dívida objeto da negativação era decorrente de um 

contrato de empréstimo em conta corrente da pessoa física, mas reforça 

que jamais teve qualquer relacionamento com a ré enquanto pessoa física. 

Diante disso, postula a concessão da tutela provisória de urgência para 

que seja determinado que a ré retire seu nome de qualquer cadastro 

negativo que o tenha inscrito. Por fim, requer a inversão do ônus da prova, 

a declaração de inexistência de relação jurídica quanto a dívida de R$ 
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2.540,16 e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no 

montante de R$30.000,00. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Custas e taxas de ingresso recolhidas ao ID 28963061. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. A tutela 

almejada pela parte autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, 

que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela parte autora, de acordo 

com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a 

impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque 

ausente a demonstração do perigo na demora, pois, conforme consta dos 

autos, o autor tem ciência da negativação de seu nome desde o início de 

2019 e somente agora, depois de 1 (um) ano, a parte se insurge contra a 

inscrição de seu nome nos cadastros de restrição creditícia, não se 

caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão 

da tutela requerida. Com estas considerações e fundamentos, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 01/06/2020 às 13:00 horas, Sala: Conciliação 02, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006406-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID DE ALMEIDA BRILHANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1006406-50.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

HINGRID DE ALMEIDA BRILHANTE propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 07 de dezembro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por HINGRID DE ALMEIDA BRILHANTE em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, tendo em 

vista que a simples apresentação de contestação arguindo matérias de 

mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte ré em 

analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 88175/2016). Ademais, não há 

necessidade da parte esgotar a via administrativa para possibilitar seu 

ingresso em Juízo, sob pena de violação do direito constitucional de 

acesso ao Judiciário. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho direito, no 

ombro direito e no pé direito computadas em 75%, 75% e 25%, 

respectivamente (ID 24322196). Neste caso, para a perda de mobilidade 

de um dos punhos e de um dos ombros o percentual é de 25%, dessa 

forma 150% (75% punho direito + 75% ombro direito) de 25%, 

corresponde a 37,5%. Para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, 

dessa forma, 25% de 50% corresponde a 12,50%. Somando-se as 

lesões, tem-se o percentual total de 50%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 
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6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 50% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por HINGRID DE ALMEIDA BRILHANTE 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013554-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSALINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1013554-49.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

MARILENE ROSALINA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de fevereiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARILENE 

ROSALINA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de ausência do 

interesse de agir, tendo em vista que a simples apresentação de 

contestação arguindo matérias de mérito é documento hábil de comprovar 

a resistência da parte ré em analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 

88175/2016). Ademais, não há necessidade da parte esgotar a via 

administrativa para possibilitar seu ingresso em Juízo, sob pena de 

violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no cotovelo esquerdo computada em 50% (ID 16738071). Neste 

caso, para a perda da mobilidade de um dos cotovelos o percentual é de 

25%. Dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por MARILENE ROSALINA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003018-42.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1003018-42.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LEIDIANE 

SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos A 

parte autora postulou a desistência da ação (ID 24948756). Na hipótese 

dos autos, verifica-se que a ré apresentou contestação, sendo 

imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, 

conforme o § 4º do art. 485 do CPC. Intimada para se manifestar quanto ao 

pedido, o ré permaneceu inerte (ID 28735794). A desistência da ação não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Com essas considerações e não havendo objeção, homologo a 

desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da 

causa. No entanto, fica a exigibilidade suspensa, por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014201-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KERLYN ARANTES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1014201-44.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

MAYARA KERLYN ARANTES SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 21 de setembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro 

e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MAYARA KERLYN ARANTES 

SILVA em face de SEGURADORA LÍDER. Preliminares A preliminar de falta 

de interesse de agir sob o argumento de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro, haja vista haver nos autos amplo 

conjunto probatório que se mostra suficiente para embasar a pretensão da 

autora. No mais, documento pessoal não é indispensável para a 

propositura da ação. Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência da autora para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência e o equívoco quanto ao ano de 

ocorrência do sinistro, os demais documentos apresentados pela parte 

autora e anexados à exordial relatam a ocorrência de um acidente de 

trânsito no dia 21/09/2016. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho direito computada em 50% (ID 

15569756). Neste caso, para a perda da mobilidade de um dos joelhos o 

percentual é de 25%. Dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por MAYARA KERLYN ARANTES SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020259-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VIEIRA VENDRAME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020259-34.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 
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que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 2331228) e a 

ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28238578). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022075-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (REU)

AILTON (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030113-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUMARMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040046-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SARAIVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de 

fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032227-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de 

fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039645-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE ALENCAR VIANA (REQUERIDO)

VIVIANE ALENCAR VIANA (REQUERIDO)

VIANA COMERCIO DE CHOCOLATES E DOCES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035666-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO AVILA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041442-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WT RAMOS COMERCIO DE ACAI E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

luciane de almeida (REQUERIDO)

joaquim xavier da silva (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026359-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MLG DISTRIBUIDORA IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036058-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BIERHALS ROLOFF (AUTOR(A))

KEILA CEROZINHO ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054576-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031150-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE MAHARA ANDRADE (REU)

SIVALDO ANTONIO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001544-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REU)

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA (REU)

EDSON LUIZ PEREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017434-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos... V. B. VEMDRAMIM EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança”, em face 

de EXCELÊNCIA CONSTRUTORA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados 

na peça exordial, com apoio de vários documentos. O processo tramitou 

normalmente, e antes mesmo da citação da parte requerida, a parte 

requerente pleiteou a suspensão do feito. Durante prazo de suspensão as 

partes entabularam acordo extrajudicial, ficando avençado que a 

requerida pagaria à autora a quantia de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil 

e quinhentos reais) em trinta e três parcelas sucessivas de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), e, após o pagamento da primeira, a autora 

realizaria a retirada de toda e qualquer restrição em nome da requerida. É 

o relatório. Decido. Haja vista que o acordo entabulado entre as partes 

abrange toda a matéria versada nos autos, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, homologo-o, por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do Id 26751331, 

declarando o processo extinto com resolução do mérito. Em virtude de o 

acordo ter sido firmado antes da sentença, as partes ficam isentas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3°, do CPC. Sem honorários, diante do que restou estabelecido na 

cláusula sétima do referido acordo. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P.I.C.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036694-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D BORBA FERREIRA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022217-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

L. DOS SANTOS MATERIAIS ELETRICOS - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053432-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024926-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAIRE PINHEIRO (REU)

CICERA PEREIRA PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido pela parte ré no Id 26696518 – p. 341, 

requisitando-se o comparecimento das testemunhas Benedito Augusto 

Nunes da Silva Freitas, José Pedro Ferraz Zanetti e Joalino Domingos 

Ferreira para a audiência de instrução e julgamento, expedindo-se, para 

tanto, ofício à Diretoria Municipal de Direção e Defesa Civil – DIMPEC. 

Cumpra-se, com urgência, em virtude da proximidade do ato processual.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054980 Nr: 48725-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO AUGUSTO CALEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384032 Nr: 5102-33.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MOACYR DA SILVA 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, 

IRAILDES LOPES FERREIRA, TL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348761 Nr: 19157-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SGRINHOLI, MARIA IVONE STEFANO 

SGRINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da resposta de Ofício 

de fls. 243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467255 Nr: 34112-40.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LENDA TURISMO - OPERADORA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, SOFISTICATO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, LARISSA BRANDÃO SILVA DE 

SOUZA - OAB:10.831, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912213 Nr: 38316-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLATO & STELLATO LTDA, TAMARA 

MONTENEGRO STELLATO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes, para que se manifestem acerca do 

desarquivamento dos autos, dentro do prazo de 05 dias, sob pena de 

retorno ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924092 Nr: 45929-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARGATANO AGOPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONIR ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes, para que se manifestem acerca do 

desarquivamento dos autos, dentro do prazo de 05 dias, sob pena de 

retorno ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841517 Nr: 45770-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLOS LOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. MÓVEIS PORTAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, HELBERT EDILSON DOS REIS SOUZA, FRANCISCO 

EDILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO DE FIGUEIREDO DA 

COSTA MARQUES - OAB:15.583/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101329 Nr: 15041-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM-COOPERATIVA DE ECON. DE CRÉD. MÚTUO DOS 

PROFISS. DA CONTABILIDADE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FRANCISCO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT, SALATIEL 

DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176138 Nr: 23961-25.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WILSON RIBEIRO, ZILDA 

APARECIDA COELHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito 

para intimar a parte exequente para manifestar requerendo o que de 

direito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92981 Nr: 1942-11.1993.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOÃO BORGES, ANGELA 

SCHUANCK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365- A/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773970 Nr: 27141-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA 

CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes, para que se manifestem acerca do 

desarquivamento dos autos, dentro do prazo de 05 dias, sob pena de 

retorno ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790689 Nr: 44741-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS AMÉRICAS TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:MS/ 7.676, ANDRÉA TATTINI ROSA - OAB:210.738 

OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

certidão de fls.332 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836109 Nr: 41165-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO POTIGUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BUENO, MONICA 

FERNANDES DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que, considerando 

que o cônjuge da executada não fora intimado, procedo ao 

impulsionamento do presente feito, intimando a parte autora, através de 

seu patrono, para efetuar o depósito da diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de dar cumprimento ao mandado de intimação do cônjuge da 

Sra Monica Fernandes de Souza Fernandes, devendo a emissão da guias 

ser feita através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386932 Nr: 22687-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARTINS DE BELLIS 

- OAB:18309/O MT, JOAO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:15363 

MT, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - OAB:8064, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO 

LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18.060/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427166 Nr: 9592-16.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL MIRANDA ARGUELHO, R. M. A., SILBENE 

CARLA MIRANDA ARGUELHO, G. L. A., ELIZANGELA CARVALHO 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, FABIO LEBERALI WEISS HEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, WAGNER BATISTA 

GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844 MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito para intimar o exequente a indicar 

outros bens passíveis de penhora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos da decisão de fls. 243-244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254740 Nr: 19289-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JESUS PIMENTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca da petição de fls. 394, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1137832 Nr: 26493-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ALVES DA CUNHA - 

OAB:20.287/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido na Ação 

de Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta por José Domingos 

da Silva em face da Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, 

a fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.724,25 (mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) mensais, a 

título de lucros cessantes, desde o dia 13.5.2011 até o dia 12.11.2013, e a 

título de pensão alimentícia, desde a data do evento (13.5.2011) até a 

idade presumida de vida do autor, que é de 72,5 anos para os homens, 

conforme dados mais recentes do IBGE, indenização que deve ser paga 

de uma só vez, conforme preferência manifestada no pedido inicial, nos 

termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, com juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ), com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).Condeno a ré a pagar, também, a título 

de danos morais, o valor de R$ 47.268,00 (quarenta e sete mil, duzentos e 

sessenta e oito reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 
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Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a 

natureza da causa.Declaro, por sentença, extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030136 Nr: 36835-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILENE TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls.299 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075812 Nr: 57856-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MACIEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: isabella meijueiro Edo 

Rodrigues - OAB:145.795, OTAVIO SIMÕES BRISSANT - 

OAB:302.210-S

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085749 Nr: 4157-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias,bem como intimar a parte requerente para 

manifestar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias acerca das petições de fls. 

133-136 e 137-139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119891 Nr: 18732-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO AGUA DA PRATA LTDA, ITAMAR 

RODRIGUES COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, 

NOELI RODRIGUES COSTA, INDRID RITZMANN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da devolução da 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235200 Nr: 4307-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCAPAR FERRO E AÇO LTDA, ISAC HELUDJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar requerendo o que de direito, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, cabendo certificar que não houve resposta ao ofício de fls. 189 até a 

presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895079 Nr: 26560-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN TOWER DO BRASIL-CESSÃO DE 

INFRA-ESTRUTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO SERVI, EVALDINA FAGUNDES SERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZZIANO MANOEL 

FIGUEIREDO CEARÁ - OAB:241.338, MÁRCIO VALFREDO BESSA - 

OAB:237864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 

proferida nos autos da Carta Precatória de nº 4850-67.2018.811.0040 em 

trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual 

noticiou o falecimento dos requeridos.

 Informo que, caso não sejam adotadas as medidas necessárias, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida independentemente 

de cumprimento, nos termos do art. 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23298 Nr: 672-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLY DE ARRUDA BOAVENTURA, 

WELLYNGTON DE ARRUDA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 943363 Nr: 56489-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 
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OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a providência almejada poderá 

ser obtida pela própria parte. Intime-se-á, pois, para impulsionar o 

processo, requerendo objetivamente o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014793-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MUSSONI ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1014793-54.2019.8.11.0041 Vistos. Conforme se observa nos 

autos, a parte autora celebrou acordo judicial, nesta data, na audiência 

realizada nos autos 1033810-76 da Ação de Embargos de Terceiro, 

proposta em face de Leite & Maciel Ltda – ME, tendo como interessado 

Danilo Cesar de Almeida Freitas, e nos autos n. 1015844 da Ação 

Cominatória proposta por Leite & Maciel Ltda – ME em face de Danilo Cesar 

de Almeida Freitas – MT, com o intuito de extinção de ambos os feitos, 

tendo como objeto da avença o veículo Chevrolet/S10 LTZ, diesel, 

2018/2019, placa QVI 0550, Chassi 9BG148MK0KC438817, ou seja, o 

mesmo veículo objeto da busca e apreensão almejada nesta demanda 

cautelar. Infere-se do acordo que as partes envolvidas nos citados 

processos combinaram o destino do veículo encontrado atualmente em 

nome de Danilo Cesar de Almeida Freitas, ajustando que o bem será 

entregue ao autor desta ação, Breno Mussoni Ortolan, mediante o 

pagamento do valor avençado à empresa Leite & Maciel Ltda – ME, assim 

que levantada a constrição judicial incidente sobre o veículo, que, 

conforme se vê, teve origem nestes autos, por força da decisão 

concessiva da medida cautelar de busca e apreensão do bem móvel e da 

restrição total do veículo (ID 19848847). Ante o exposto, considerando 

que a pretensão externada nesta ação cautelar estará alcançada com o 

cumprimento do acordo e sendo essa a vontade manifesta do ora autor, 

determino seja fielmente cumprido o que se acordou e se determinou na 

citada audiência, no dia de hoje, revogando, para tanto, a ordem de busca 

e apreensão e a de restrição total do bem e ordenando a imediata 

expedição de ofício ao órgão competente para que cumpra esta decisão, 

bem como ao Juízo Deprecado para que devolva a carta precatória sem 

cumprimento, instruindo-se este último ofício com cópia deste decisum. Em 

seguida, ouça-se a parte requerente sobre o interesse no prosseguimento 

do feito. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059817-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SENA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Depois de ordenada a citação da concessionária de energia, 

comparece nos autos a autora e requer o aditamento à inicial para incluir o 

pedido de tutela de urgência, fazendo-o com base no art. 329 do CPC. 

Recebo o aditamento, tendo em vista que, apesar de a ré ter sido citada, o 

prazo para defesa só começará a fluir após realização da audiência de 

conciliação designada para abril do ano em curso, passando-se, assim, a 

análise do pedido liminar. Alega-se na inicial que as faturas emitidas pela 

ré do período compreendido entre os meses de julho e novembro do ano 

de 2019, nos valores respectivos de R$ 141,36, R$ 151,94, R$ 152,02, R$ 

188,65 e R$ 185,74 superam, em muito, a média de consumo da unidade 

consumidora de R$ 102,21, requerendo, por isso, sejam adequadas ao 

efetivo consumo. Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja 

determinada a retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito até a 

resolução do litígio. Infere-se dos autos que o noticiado aumento de 

energia elétrica constante das mencionadas faturas não se mostra 

significativo, conforme sustentado, porque a diferença consiste em pouco 

mais de 60,00 (sessenta reais), em média, e não foi trazido para o 

processo qualquer documento que aponte para alguma possível 

anormalidade na unidade consumidora, o que poderá ser detectada 

através de perícia judicial e/ou vistoria a ser realizada no decorrer da 

instrução processual. Assim, não contando a parte autora com a 

probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, 

determinando, em prosseguimento, seja cumprido todo o ordenado no 

despacho inaugural. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REU)

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1011174-87.2017.8.11.0041 Vistos. O processo se encontra na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil, impondo-se o 

exame das questões alegadas preliminarmente e das provas pleiteadas. 

Defiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, com 

fundamento no art. 189, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 7º da 

Resolução 1.605/2000. Acolho o pedido de alteração do valor da causa 

para R$ 47.500,00, considerando o valor almejado a título de danos morais 

(R$ 17.500,00) e o valor almejado para os danos estéticos (R$ 30.000,00), 

sanando, assim, a irregularidade atribuída ao valor da causa e invocada 

na alegação de inépcia da inicial, preliminar esta que fica, assim, rejeitada. 

Com relação à alegada ilegitimidade passiva do hospital ocupante do polo 

passivo, já se consagrou o entendimento de que o hospital responde 

solidariamente com o médico pelos prejuízos que este vier a causar, de 

forma culposa, ao paciente (RT 549/72). Nenhuma, aliás, a dúvida acerca 

da relação de consumo vislumbrada no caso, o que só acrescenta apoio 

ao entendimento externado acima, por conta da responsabilidade objetiva 

e solidária dos estabelecimentos de saúde emanada do art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor: “Uma vez caracterizada a culpa do médico que 

atua em determinado serviço disponibilizado por estabelecimento de saúde 

(art. 14, § 4º, CDC), responde a clínica de forma objetiva e solidária pelos 

danos decorrentes do defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, 

§ 1º, CDC” (STJ, 4ª Turma, REsp 605.435, Min. Luis Felipe, 22.9.09, DJ 

16.11.09) Com efeito, rejeito a preliminar. Por fim, em razão da 

peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação de 

erros decorrentes da prestação de serviços médicos e hospitalares como 

causadores do dano físico, moral e estético alegado na petição inicial, e 

com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de 

seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que 

o requerente ostenta na demanda, notadamente por ser beneficiário da 

gratuidade da justiça, conforme já decidido, determino a inversão do ônus 

da prova, de modo a incumbir os requeridos a fazer prova de que não 

houve erro médico na cirurgia a que se submeteu o autor. Defiro a 

produção de prova pericial médica e nomeio, para tanto, o médico perito 
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Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1.043, tel. 981131255, com endereço na rua 

das Mangabas, 369, Alphaville I, CEP 78.061.320, Jardim Itália, e e-mail: 

ivoantoniovieira@terra.com.br, que deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação e apresente proposta de honorários no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no 

prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para, em 15 dias, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se o caso, bem como 

para indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem 

quesitos. Em havendo concordância quanto aos honorários e uma vez 

superadas as providências acima, intime-se o perito para informar data e 

local para realização da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo 

comunicar às partes e seus assistentes técnicos a esse respeito, e a 

parte ré para efetuar o pagamento, observando-se o disposto no art. 465, 

§ 4º, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do 

laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, cabendo à 

secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. 

Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, conforme 

prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento e por não mais haver 

questões processuais a serem enfrentadas nesta fase, com fulcro no art. 

357 do Código de Processo Civil, declaro saneado o processo e designo, 

desde já, para o dia 4 de junho (quinta-feira) do corrente ano, às 15 horas, 

a audiência de instrução e julgamento, fixando o prazo comum de 15 dias 

para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por 

intermédio de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no 

art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de 

seus advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNICE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA OAB - DF34004 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1000928-32.2017.811.0041 Ação de Cobrança de Seguro c/c 

Reparação por Danos Morais e Lucro Cessante Requerente: Ronnice de 

Almeida Requerida: ADPVAT – Associação Nacional de Proteção Mútua 

dos Proprietários de Veículos Automotores - PROTEGEAUTO Vistos. O 

presente feito se encontra na denominada fase de Julgamento Conforme o 

Estado do Processo, prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil. 

Quatro são as matérias preliminares arguidas na contestação. A primeira 

delas consiste em negar a relação de consumo entre as partes ao 

argumento de que a ré é uma associação e que as pessoas interessadas 

em se associar gozam dos benefícios oferecidos, não se podendo 

confundir com uma seguradora. Embora correta a afirmação de que 

tecnicamente as atividades realizadas pelas associações de proteção 

veicular se diferem das operações realizadas pelas seguradoras, visto 

que as primeiras atuam sem fins lucrativos, rateando os prejuízos 

individualmente suportados em acidentes automotivos entre os 

associados, ainda assim são caracterizadas como fornecedoras de 

serviços e os associados como consumidores, aplicando-se, por isso, o 

Código de Defesa do Consumidor, conforme posição pacífica adotada no 

Superior Tribunal de Justiça: “A relação jurídica estabelecida entre as 

partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que 

as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem 

proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se 

enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do 

artigo 3o, § 2o do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento 

das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no 

conceito de consumidores - art 2o e 29 do CDC Com efeito, a associação 

caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado 

apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de 

proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.” (STJ, AREsp 

1263056, Min. Maria Isabel Gallotti, 17.8.2018) Aplicando-se o Código de 

Defesa do Consumidor, não cabe a alegação da parte ré acerca da 

competência absoluta. Cumpre observar, primeiramente, que, embora 

estabelecido no contrato o foro de eleição, não há falar em competência 

absoluta quando se está diante de competência territorial, que é relativa 

por natureza, à luz do disposto no artigo 62 do Código de Processo Civil. 

Aplicando-se o CDC, o favorecido deve ser o consumidor. Assim a 

jurisprudência: “Em se tratando de relação de consumo e tendo em vista o 

princípio da facilitação da defesa do hipossuficiente, não prevalece o foro 

contratual de eleição quando estiver distante daquele em que reside o 

consumidor em razão da dificuldade que este terá para acompanhar o 

processo” (STJ, 2ª Seção, CC 41.728, Min. Fernando Gonçalves, 11.5.05, 

DJU 18.5.05) Com efeito, rejeito as duas preliminares, de inaplicabilidade 

do CDC e de incompetência territorial. Sobre a impugnação à gratuidade da 

justiça, nada trouxe aos autos, a contestante, para ilidir a declaração de 

hipossuficiência firmada pela parte autora, cabendo lembrar que o fato 

desta ter contratado seguro para veículo automotor e possuir salário 

compatível com essa condição não lhe retira o caráter de miserabilidade 

jurídica, impondo-se, assim, a mantença da concessão do benefício. Por 

fim, no tocante ao defeito da representação processual, calha observar 

que na procuração outorgada pelo autor figura a expressão “PROAUTO” 

em lugar de PROTEGEAUTO” antes do nome “Associação Protetora de 

Veículos Automotor”, que, por sua vez, substitui a denominação “ADPVAT 

– Associação Nacional de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos 

Automotores”, impondo-se a regularização processual, à luz do art. 76 do 

CPC. Assim, suspendo o processo para a regularização processual, 

fixando o prazo de 15 dias para tanto, pena de extinção do processo, com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do CPC. Regularizada a representação 

processual no prazo assinalado, prossiga-se com a realização da prova 

pericial, que defiro, nomeando, para tanto, o perito Paulo Henrique 

Andreani Araujo, indicado pela MEDIAPE, com endereço profissional na av. 

Isaac Póvoas, 586, sala 1-B, centro-norte, 78.005-340, Cuiabá-MT, 

www.mediape.com.br, contato@mediape.com.br, 65 33229858, que 

deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários no prazo de 

5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para arguirem a suspeição 

ou o impedimento do perito, se o caso, e indicarem, querendo, seus 

assistentes técnicos e formularem quesitos, dentro do prazo legal de 15 

dias. Em havendo concordância quanto aos honorários e uma vez 

superadas as providências acima, intime-se a parte ré para efetuar o 

depósito dos honorários periciais, observando-se o disposto no art. 465, § 

4°, do CPC, e o perito para informar data e local para realização da prova 

pericial, cabendo à secretaria deste juízo comunicar às partes e seus 

assistentes técnicos a esse respeito. Cabe esclarecer que, embora a 

inversão do ônus da prova deferido não implique em inversão da 

obrigação pelo pagamento das despesas com as provas, é certo que a 

sua não realização incorre em ônus para a parte ré, daí a sua intimação 

para, querendo, viabilizar a produção da prova, em especial pelo fato de 

ao autor ser beneficiário da gratuidade da justiça. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia, cabendo à secretaria intimar as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o que 

estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. Havendo pedidos de esclarecimento, 

intime-se o perito, conforme prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Ao final, 

conclusos para apreciação sobre a necessidade de audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de fevereiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004979-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA GAUDIE LEI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito” endereçado ao Juizado 

Cível desta Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. 

Assim, determino imediatamente a redistribuição da ação a um dos 
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Juizados Especiais Cíveis, após baixas e anotações de costume. 

Cumpra-se e intime-se, com urgência.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037622-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022708-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039092-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036652-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036901-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JVR MINERADORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007526-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOILDES MANOEL MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028414-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LIMA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020716-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035800-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010116-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSA URTADO CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047287-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TEODORO BORGES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C ) Vistos, Nesta Ação de Responsabilidade Civil, a parte requerente 

vem aos autos, emendar o pedido inicial, aditando o pedido inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com 

novas informações e os documentos faltantes, recebo o pedido formulado 

no id nº 25299568, para emenda e aditamento do pedido inicial. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende data para realização de audiência conciliatória, que deverá 

ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005038-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE LIMA BRASIL (EXECUTADO)

VAGNER DE LIMA BRASIL - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037725-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA ALVES (REU)

COMERCIO E SERVICOS DE MARCENARIA ALVES PEREIRA LTDA - EPP 

(REU)

MARIA ALVES PEREIRA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 01/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005063-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA OAB - MT13688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE SAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº. 1005063-82.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo ato, 

deverá a Requerente juntar aos autos documentos que sinalizem a 

alegada venda do automóvel, tais como recibo, comprovante de 

pagamento, e/ou cópia do DUT assinado e reconhecido firma em favor da 

parte Requerida. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004936-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICE APARECIDA DE ALMEIDA NANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº. 1004936-47.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, CTPS, holerites, etc), sob pena de indeferimento do 

benefício. No mesmo ato, deverá a Requerente juntar aos autos as faturas 

DETALHADAS de energia dos 06 (seis) meses anteriores às faturas aqui 

discutidas, afim de que possa ser melhor analisado o histórico da 

realidade de consumo de energia do imóvel. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos para análise do pedido com urgência. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037437-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1037437-59.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Executada no id. 

28489198/28489203, juntou apenas o comprovante da guia de 

recolhimento, contudo, não consta nos autos a comprovação da guia do 

pagamento da condenação. Desta feita, determino a Executada para prazo 

de 5 (cinco) dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de 

execução forçada. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030664-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. MATTE & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.27660401.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012884-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça. Bem como, 

para proceder à distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem 

como comprovar sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023926-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/10/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005242-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANMELLA MARRY GIMENEZ GUGLIELMELI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, com as respectivas guias eletrônicas, observando-se as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005247-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005247-38.2020.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: WAGNER LUIS MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora para no prazo de 15 dias trazer aos autos elementos de prova que 

permita a análise da carga instalada no imóvel (fotos 

eletrodomésticos/equipamentos elétricos, número de moradores, etc), 

viabilizando o convencimento do juízo sobre o alegado faturamento 
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abusivo, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

de tutela de urgência. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025987-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DE JESUS CARNAIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/11/2019, às 14h.00.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002973-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. F. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. B. S. (REQUERIDO)

H. B. S. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA OAB - MT16787/O 

(ADVOGADO(A))

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623-O 

(ADVOGADO(A))

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES OAB - MT10430-O 

(ADVOGADO(A))

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA OAB - MT16025/O 

(ADVOGADO(A))

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT12049-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS OAB - MT21585/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT7715-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo intimação da parte requerida para, trazer aos autos 

o CPF dos médicos denunciados na lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013810-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR DE AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - 111.149.751-68 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004744-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:02 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI OAB - 994.784.551-68 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a 

requerente menor representado por sua genitora, formula nos autos, 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais. O entendimento jurisprudencial 

em relação a gratuidade é que, sendo o requerente dependente de seus 

genitores, o beneficio da gratuidade deve ser analisada de acordo com a 

renda de seus provedores. No caso, o pedido do requerente encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. Ante ao 

exposto, intime-se a parte requerente via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, a fim de demonstrar que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda de 

sua genitora (CTPS, Holerite ou cópia da declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial - artigos 321 e 290, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 
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do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005187-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005100-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 
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pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SATURNINO DE ARRUDA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:18 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004071-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO GUIMARAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 14:06 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004269-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:02 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:18 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 
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E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004168-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:34 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 14:06 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004433-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOEL ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023789-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:34 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004326-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE PAULO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:50 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044618-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENISE SIQUEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044618-43.2019.8.11.0041.(P) 

AUTOR(A): ELENISE SIQUEIRA CORREA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL VISTOS, ANOTE-SE O NOVO 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA INFORMADO NO ID.28836838. 

EXPEÇA-SE NOVA CARTA DE CITAÇÃO. INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PARA JUNTAR AOS AUTOS A DECISÃO PROFERIDA PELO E. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA MENCIONADA NO ID.28431243. YALE SABO MENDES JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004585-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARCOS OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:46 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060436-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

MERO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060436-35.2019.8.11.0041.(P) 

AUTOR(A): MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES REU: PAULO GUSTAVO 

OLIVEIRA MARTINS VISTOS, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar sobre a petição da parte Requerente no id. 

28790296. Após, voltem conclusos para decidir sobre o alegado 

descumprimento da ordem judicial. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 909668 Nr: 36595-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A
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 Processo Código nº 909668

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença apenas em 

relação ao executado Doeler Distribuidora de Veículos Ltda, em vista do 

acordo já homologado nos autos entre o exequente e o executado Banco 

Pan S/A (fls.413).

Em manifestação a parte Exequente vem requerer nos autos que se oficie 

ao Detran e a Procuradoria Geral do Estado-MT, determinando a exclusão 

de todos os débitos ilegais gerados em nome do requerente, em relação a 

compra fraudulente do veículos em questão na lide, conforme pedido 

formulado as folhas 418/420.

No caso, constata-se que a sentença prolatada as folhas 317/321, 

reconheceu e declarou a inexistencia do débito discutido nos autos, 

referente a compra fraudulenta do veículo RENAULT/LOGAN AUTH 

1016V, ANO 2014, COR PRETA RENAVAM 00998173282 – PLACA 

NTY6433, a qual, foi mantida inalterada na corte superior, pelo acódão de 

folhas 401/408.

 Diante do exposto, acolho o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 418/420, oficie ao Detran-MT, e a Procuradoria Geral do Estado-MT, 

solicitando a exclusão imediata dos Débitos registrado em nome da parte 

exequente relacionados ao veículo acima descrito, sob pena de 

desobediência.

Decorrido o prazo da intimação de folhas 443, voltem-me os autos 

conclusos para decisão

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120808 Nr: 19125-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO RAMOS DE MONLEVADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA COSTA BONAFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Processo Código: 1120808

VISTOS EM SANEAMENTO,

O certificado de seguro do veículo juntado pela Requerida as fls. 204/209 

demonstra a existência de cobertura para indenização de terceiros, razão 

pela qual, nos termos do artigo 125 do CPC, DEFIRO o pedido de 

DENUNCIAÇÃO à LIDE da SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, formulado pela parte Autora na impugnação e 

as fls. 195.

Retifique-se a autuação do feito, fazendo constar a denunciada no polo 

passivo.

Cite-se a litisdenunciada, nos termos legais. Apresentada defesa, vistas 

às partes, com prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestarem, 

após, voltem os autos conclusos para análise de eventual pedido de 

produção de prova formulado pela Seguradora.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171515 Nr: 40787-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILKA THEREZINHA ZANCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSONIRA PEREIRA FIUZZA, MARCOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por ILKA THEREZINHA ZANCHETA em desfavor de 

KELSONIRA PEREIRA FIUZZA e MARCOS DE ALMEIDA.CONDENO ainda a 

parte Autora ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo no valor de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando 

suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita 

(artigo 98, §3º do CPC).CONDENO a autora em multa na ordem de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, diante da má-fé reconhecida. Na 

forma do art. 96, do CPC, o valor das sanções impostas ao litigante de 

má-fé reverterá em benefício da parte contrária.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787742 Nr: 41669-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILVO RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO SOUZA LIMA, 

PASCOALINA GARAVAZZO SALLES, ESPÓLIO DE ANESIO NOGUEIRA 

SALLES, TANIA NOGUEIRA DE SALLES, ANTONIA LIBERATO ROSTEY, 

GONÇALO NEVES BOTELHO, ESPÓLIO DE ARYDES BORGES SERPA, 

NELY DE QUEIROZ SERRA, CARLOS GOTTARDI DE ALMEIDA, EDEMAR 

FRANCISCO BASSO, EDIL RONDON, ETELVINO LUIZ GARCIA, HILTON 

RODRIGUES BRANCO, JOÃO DALDEGAN, JOÃO PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 757.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446052 Nr: 20492-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAYR NOGUEIRA DA SILVA, BENEDITO DIAS DE 

AMORIM, GERALDO MACIEL, DALVA CORDEIRO DE OLIVEIRA, IZABEL 

SANTIN, JOÃO FAGUNDES DA COSTA, JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, 

JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JULIA ROCHA SELEME, OLAVIO JOSÉ DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461365 Nr: 30336-32.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARGARETE COSTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:OAB/DF 24.378, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 356.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794299 Nr: 613-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO NAKAMURA FILHO, JOSÉ RIBEIRO GABALDO, 

CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES 

JABALI, ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038, RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - OAB:13717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta dos horários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 229791 Nr: 36727-76.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN MARIA APARECIDA SANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS FLÁVIO DE QUEIROZ & OUTROS 

OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9126, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT

 Processo Código nº 229791

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença onde a parte 

exequente vem aos autos indicar um veículo pertencente a parte 

executada para ampliação da penhora via RENAJUD, bem como a 

intimação da parte devedora para indicar a localização do bem penhorado 

nos autos.

No caso, verificando que o veículo (Moto Honda CG 125 FAN) penhorada 

as folhas 340, não seria suficiente para garantia da presente execução 

cujo valor perfaz a quantia de R$ 65.127,40 (sessenta e cinco mil cento e 

vinte e sete reais e quarenta centavos), de acordo com o cálculo 

apresentado pelo exequente as folhas 334/336.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 352/353, formalize-se a busca no Detran, do veículo indicado, via 

Renajud.

 A busca realizada junto ao sistema Renajud, obteve resultado negativo, 

pois, o veículo cadastrado em nome da parte executada já consta com 

penhora registrada, nos autos em apenso, conforme relatório do Renajud, 

anexado nos autos.

 Posto isto, intime a parte executada, por seu advogado, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, indicar nos autos o endereço atualizado da parte 

executada, bem como, para no mesmo prazo apresentar em Juízo o 

veículo penhorado nestes autos as folhas 340, ou informar o local onde 

pode ser encontrado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

Justiça, conforme preconiza o artigo 774, inciso V e parágrafo único do 

CPC.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, diga a parte exequente, em 

de cinco dias, e voltem-me os autos conclusos, se necessário.

Intime-se a parte exeqüente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855746 Nr: 58166-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Código do Processo nº 855746

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de Sentença com 02 

(dois) depósitos comprovado nos autos (fls. 131 e 163 verso), onde a 

parte exequente vem requerer o levantamento dos valores a ela devidos.

Pois, bem a decisão de folhas 187, determinou que o processo foi 

encaminhado a contadoria Judicial, a fim de apurar o valor exato da 

condenação, cujo cálculo, foi elaborado as folhas 190/191. Todavia, a 

segunda executada impugnou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, 

alegando que foram elaborados dos parâmetros estabelecidos nos autos.

Posto isso, verificando que o valor depositado as folhas 131 é 

incontroverso, determino que se expeça alvará em favor do exequente 

para levantamento da quantia depositadas as folhas 131, com os 

rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente as folhas 196, 

mantendo-se nos autos o valor depositado as folhas 163 verso, até o 

julgamento da impugnação apresentada.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 185450 Nr: 33709-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLI COUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, 

EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA, EVANDRO LUÍS DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE NERI DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS PEREIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:108524/SP, PAULO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA - 

OAB:228729/SP

 Processo Código nº 229791

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que aguarda 

o cumprimento da determinação de folhas 239, onde a parte exequente 

vem aos autos requerer primeiro a realização da penhora eletrônica via 

RENAJUD.

Inexistindo nos autos informação quanto ao pagamento da condenação, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 243, 

formalize-se a busca no Detran, para penhora de veículo cadastrado em 

nome da parte executada, via Renajud.

 A busca realizada junto ao sistema Renajud, obteve resultado negativo, 

pois, o veículo cadastrado em nome da parte executada já consta com 

penhora registrada, por outro Juízo, conforme relatório em anexo.

 Ante ao exposto, cumpra-se integralmente o despacho de folhas 239, 

conforme já determinado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exeqüente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT, MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - OAB:25.731-O
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 Processo Código n. 402921

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de fls. 567/568 para sobrestamento no cumprimento do 

Mandado de Reintegração de Posse expedido as fls. 565, uma vez que os 

Embargos de Terceiro interposto pela peticionante Sra. Edenil Roque de 

Figueiredo já foram julgados, consoante se infere da decisão juntada as 

fls. 549.

Além do mais, com a entrada em vigor do novo CPC, há cerca de 4 anos, a 

figura dos “Embargos à Adjudicação” deixou de existir, sendo certo ainda 

que por não se tratar a hipótese dos autos de “arrematação”, não subsiste 

qualquer razão para suspensão do cumprimento do mandado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237878 Nr: 6960-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JABURSAT - JABUR PNEUS RASTREAMENTO DE 

VEÍCULOS LTDA, CAVALHERI APOIO LOGISTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR, LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 

OAB/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 552.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299664 Nr: 13078-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAZOTRI CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS, RONALDO HILARIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15.766/MT, 

MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - 

OAB:19.505

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão/intimação:(...) Após o cumprimento 

desta decisão (expedição de ofício ao SERASA), intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1152522 Nr: 32815-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 13.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SEVERINO 

REZENDE DA SILVA em desfavor de WILSON PEREIRA DE SOUZA, para 

DECLARAR rescindido o Contrato Particular de promessa de compra e 

venda de imóvel de fls. 18/21, declarando nula a letra “a” da Cláusula VI, e 

CONDENAR o Requerido à devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.CONDENO ainda, o 

Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Quanto à 

reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo reconvinte WILSON PEREIRA DE SOUZA, para 

CONDENAR o Reconvindo SEVERINO REZENDE DA SILVA ao pagamento 

no valor de R$ 23.374,45 (vinte e três mil trezentos e setenta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos) acrescido de correção monetária 

(INPC) e juros de 1% (um por cento) a partir de cada vencimento impago, 

referente aos alugueis em atraso. Devendo ser compensado do valor a 

ser devolvido ao Reconvindo (R$ 30.000,00).Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 

50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC, vedada a compensação.Transitado em julgado e decorridos 

15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá /MT, 06 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081007 Nr: 2031-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA COSTA ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO MORAES, WILLIAN ALVES 

FERREIRA, IBICABA AGRO PASTORIL LTDA, M. G. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, HUAIA 

MISSU AGROPECUARIA S/A, CONTRACTA OITO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIO LTDA, MALUCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A - ÁGUA 

VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4410

 Processo Código nº 1081007

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que aguarda 

o cumprimento da intimação dos requeridos determinada as folhas 699, 

onde a parte exequente vem aos autos requerer primeiro a realização de 

penhora eletrônica (arresto) via Bacenjud.

No caso, verifica-se que os executados não foram localizados no 

endereço indicado nos autos, dessa forma, indefiro por ora o pedido 

formulado pela parte exequente as folhas 719/7213.

 Intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, indicar nos 

autos o endereço das partes executadas, ou para no mesmo prazo 

demonstrar nos autos as diligencias empreendidas com tal finalidade, para 

posterior prosseguimento do feito

.

Intime-se a parte exeqüente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123950 Nr: 20399-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 
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manifestarem acerca do laudo pericial 132/136 de fls. 160 juntado nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127063 Nr: 21797-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON GARCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo de 5 dias, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337373 Nr: 8253-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKN SERVIÇO DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELE - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOBETTI DE JESUS - 

OAB:309.272/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Processo Código n. 337373

VISTOS,

A sentença de extinção de fl.193 foi anulada pelo acórdão de fl.218v/219.

A par disso, determino o imediato cumprimento da decisão proferida às fls. 

181.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760353 Nr: 12710-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVEZ - 

OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 Processo Código n. 760353

VISTOS,

Tendo em vista a IMPROCEDÊNCIA da Ação Rescisória ajuizada pela parte 

Requerida/Executada (fls. 320/332), INTIME-SE a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos planilha atualizada do débito e 

requerer o que entender de direito para o cumprimento da sentença 

(fls.297/313).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094435 Nr: 8169-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SEDLACEK MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SEDLACEK MORAES - 

OAB:215904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR MACIEL SANTANA - 

OAB:18221

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 Processo Código nº 1094435

VISTOS,

 Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1192335) foram julgados 

improcedentes nesta data, determinando o prosseguimento da execução. .

Desta feita, intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar planilha atualizada do débito e requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1192335 Nr: 2162-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SEDLACEK MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SEDLACEK MORAES 

- OAB:215904

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE OS 

EMBARGOS DO DEVEDOR, e por conseguinte, determino o regular 

processamento da execução (código n.1094435). Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte EMBARGANTE ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios fixados em 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do 

CPC, ante o caráter não condenatório desta sentença.Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE, e TRANSLADE-SE cópia da presente para o 

feito executivo em apenso (código nº 1094435).Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118664 Nr: 18178-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMF, SEBASTIÃO CORDEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO - OAB:25762/O, 

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO 

BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, que compareça 

ao balcão da secretaria para desentranhar os documentos que 

necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, conforme fls. 143/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131545 Nr: 23663-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

EIRELLE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:OAB/GO 92.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294/GO, MARIANA MALAQUIAS E SILVA - OAB:38484-GO, 

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 109/111 foram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 79 de 233



interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138460 Nr: 26780-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 133/141 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785591 Nr: 39460-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS TITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GONÇALVES 

NASCIMENTO - OAB:89.312/MG, ALESSANDRO FERNANDES DE 

MIRANDA - OAB:122311/MG

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre o cálculo apresentado de fls. 776/777, 

oportunidade em que deverá declarar se concorda com o valor indicado 

ou apresentar planilha de cálculo indicando qual o valor incontroverso do 

crédito, bem como quanto a constrição de ativos financeiros em sua conta 

bancária indicada ou não pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359058 Nr: 29294-16.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURITA SCANDIANI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das fls. 476/480

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353390 Nr: 23919-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, SARA CRISTINA DE 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo Código n. 353390

VISTOS,

Em consulta ao andamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

n.1015078-73.2019.8.11.0000, constatei que foi INDEFERIDO o pedido de 

efeito suspensivo, conforme cópia anexa.

Verifico ainda que não está certificado o decurso do prazo para a parte 

Executada cumprir a decisão de fl.489/491.

Desta feita, devolvo os autos à serventia judicial para as devidas 

providências, e, após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792127 Nr: 46220-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RONALDO FERRIERA, JOÃO AUGUSTO 

LEITE, SERGIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fl. 227 foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada (autor) 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825275 Nr: 31286-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBIANI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, ERASMO OLIVEIRA ROCHA, 

CASTURINA MENDES DA SILVA ROCHA, MARIA CAROLINA DA SILVA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO RIZERIO LOPES - 

OAB:377300/SP, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084706 Nr: 3686-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 140/143 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096884 Nr: 9253-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

738/747.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083204 Nr: 3047-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HELP - EMERGENCIAS 

MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CIRO SANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:28329, JANINE GIRARDI - OAB:39458, LEONARDO 

FIGUEIRA MAURANO - OAB:14874, SILMARA APARECIDA DE BARROS 

VALLE MAFRA - OAB:15197

 Cód.1083204

VISTOS.

1) Observo que a certidão de fls.423 se refere apenas a intimação 

pessoal da Requerida AGEMED SAÙDE S/A, nada mencionando acerca da 

intimação pessoal da Requerida HELP – EMERGÊNCIAS MÉDICAS.

DETERMINO que a Secretaria do Juízo verifique acerca do cumprimento da 

ordem proferida às fls.420 em relação a da Requerida HELP – 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS, em caso de omissão, CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA. CERTIFIQUE-SE.

Com a resposta, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), do contrário, CERTIFIQUE-SE e conclusos para 

análise do pedido de descumprimento da tutela provisória de fls.135/136.

2) Conseguinte, diante da certidão de fls.421, EXPEÇA-SE ofício ao juízo 

deprecado, solicitando informações URGENTES E CONCLUSIVAS acerca 

do cumprimento da missiva no prazo de 10 (dez) dias. Com a resposta,

 INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem o 

que entender de direito.

 Derradeiro, tendo em vista a certidão de fls.409, ADVIRTO o Gestor 

Judicial que, a parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, além de a 

missiva ter sido expedida para atender ao interesse da parte Requerida 

(fls.370/371), portanto, sobre as demandadas recai as diligencias e 

custeio do cumprimento da ordem, não sobre a Requerente.

Cumpridas INTEGRALMNETE as determinações, decorridos o prazo fixado 

no “item 1”, voltem-me conclusos para análise do pedido de urgência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se COM URGENCIA.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1150618 Nr: 31988-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARAMORI LOGÍSTICA 

ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - 

OAB:92.566/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976/O, 

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença prolatada às 

fls.133/138 destes autos, inexiste omissão, obscuridade ou contradição, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Requerida TRANSCARAMORI 

LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA às fls.139/143.NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela Requerente GENEZE 

SEMENTES S/A às fls.144/145, porquanto manifestamente intempestivos 

conforme certidão de fls.146. Cumpra-se integralmente a sentença 

prolatada às fls.133/138.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de 

fevereiro de 2020YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109933 Nr: 14619-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANEIDE VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação folhas 

135-138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855277 Nr: 57745-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUBEN RIBEIRO AZIZ YDY, TERESA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código do Processo nº 855277

Vistos,

Trata-se de processo suspenso, que aguarda julgamento de Recuso 

Especial interposto pela parte executada, conforme determinações de 

folhas 322 e 347.

Não assiste razão ao exequente nos reiterados pedidos formulados as 

folhas 343 e 344, pois, o pedido de folhas 313, encontra-se devidamente 

apreciado pela decisão de folhas 332, e o levantamento do valor 

depositado deve aguardar o julgamento do recurso especial, conforme ja 

ordenado por mais de uma vez nos autos.

Posto isso, indefiro os pedidos de levantamento formulados as folhas 343 

e 344.

Cumpra-se a decisão de folhas 347, conforme determinado

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14921-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

ZENIY DO NASCIMENTO MARTIMIANO - OAB:OAB/MT- 16.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, André Jacques Luciano Uchoa Costa - 

OAB:OAB/MG n°80.055, BIANCA AUXILIADORA S.T.MARQUETTI - 

OAB:11511, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO 
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CARMO - OAB:23119/0

 Código do Processo nº 762400

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, com depósito 

comprovado nos autos pela parte executada para pagamento da 

condenação onde a parte Exequente vem discorda do valor depositado, 

alegando que o cálculo da executada não usou os parâmetros definidos 

nos autos, ao final requer o levantamento do valor incontroverso e o 

prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Posto isso, sendo incontroverso a quantia depositada nos autos, defiro 

parcialmente o pedido formulado pela parte exequente as folhas 359/362, 

expeça-se em seu favor alvará para levantamento do valor depositado as 

folhas 354/357, com os rendimentos do período, na conta indicada nos 

autos.

 A seguir, em vista da divergência apontada quanto ao valor da 

condenação, encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial, para 

apuração de eventual existência de saldo remanescente.

 Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326588 Nr: 26184-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP, FERNANDO CORDEIRO - OAB:177043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

publicação via DJE nº 10660 no dia 22/01/2020. No ensejo encaminho 

intimação da parte autora para no prazo legal, promover o regular 

andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729789 Nr: 25811-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO JW E CENTRO OESTE 

ESTACIONAMENTOS TODA MULTIPARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Mendes Vilas 

Boas - OAB:10121

 Código do Processo nº 729789

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, com depósito 

comprovado nos autos pela parte executada para pagamento do 

remanescente da condenação onde a parte Exequente vem discorda do 

valor depositado, alegando que o cálculo da executada não usou os 

parâmetros definidos nos autos, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Posto isso, sendo incontroverso a quantia depositada nos autos, defiro 

parcialmente o pedido formulado pela parte exequente as folhas 292/296, 

expeça-se em seu favor alvará para levantamento do valor depositado as 

folhas 283/287, com os rendimentos do período, na conta indicada nos 

autos.

 A seguir, em vista da divergência apontada quanto ao valor do 

remanescente, determino o cumprimento integral da decisão de folhas 271, 

encaminhando-se os autos a Contadoria Judicial, para apuração de 

eventual existência de saldo remanescente.

 Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001855-90.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004744-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004744-17.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 82 de 233



(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SATURNINO DE ARRUDA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1002991-25.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004071-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO GUIMARAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004071-24.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004269-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004269-61.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004200-29.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004127-57.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004168-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004168-24.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004407-28.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004433-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOEL ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004433-26.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023789-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1023789-41.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 
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Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004326-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE PAULO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004326-79.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004585-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARCOS OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004585-74.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1054608-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1054608-58.2019.8.11.0041 (P) VISTOS, Recebo a emenda da 

petição inicial juntada no id. 26697473, para juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais. O presente feito foi distribuído por 

dependência aos autos n. 1038559-73.2018.8.11.0041, no qual está 

designada audiência de conciliação para o dia 19/05/2020, às 12h30. A 

par disso, considerando que a causa de pedir de ambas ações refere-se 

a cobrança de crédito oriundo da mesma relação jurídica, bem ainda que 

as provas documentais carreadas ao presente feito também dão respaldo 

às alegações da parte Requerente no sentido de que é credor da empresa 

Requerida, imperioso o deferimento da tutela de urgência postulada. ANTE 

O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 e 301 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

INCIDENTAL para DETERMINAR O ARRESTO/BLOQUEIO da importância o 

valor de R$ 5.498,09 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e nove 

centavos), junto ao crédito da empresa Requerida UNIVERSAL MED. 

ASSESSORIA E GESTAO E SAÚDE LTDA ME com o Estado de Mato 

Grosso. EXPEÇA-SE Mandado de Arresto para a intimação do Estado de 

Mato Grosso, para que no prazo de 05 (cinco) dias deposite nos autos o 

valor supramencionado, valor este que em momento oportuno será 

deliberado por este juízo. Consigne no mandado que o Estado de Mato 

Grosso deverá no referido prazo promover a transferência do saldo da 

nota de empenho nº21601.0001.2017.000537-1 no valor de R$ 20.299,55 

(vinte mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

que se refere ao pagamento de ISS do Município de Cuiabá, bem ainda do 

s a l d o  d o s  e m p e n h o s  n º 2 1 6 0 1 . 0 0 0 1 . 1 8 . 0 1 4 5 8 6 - 7 , 

n º21601 .0001 .18 .018884 -0 ,  n º  n º21601 .0001 . 1 8 . 0 1 8 8 8 2 - 4 , 

n º 2 1 6 0 1 . 0 0 0 1 . 1 8 . 0 1 5 4 5 0 - 5 ,  n º 2 1 6 0 1 . 0 0 0 1 . 1 8 . 0 1 6 8 6 3 - 8 ; 

nº21601.0001.18.006331-7; nº21601.0001.18.006335-1; para os autos do 

processo 1038559-73.2018.8.11.0041, até alcançar o valor de R$ 

65.340,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais). Em caso de 

descumprimento da ordem judicial e não sendo apresentada justificativa 

pelo Estado de Mato Grosso no mesmo prazo de 05 dias, encaminhe-se 

cópia integral de ambos os processos ao i. representante do Ministério 

Público para que tome conhecimento dos fatos aqui descritos e adote as 

providências que entender cabíveis; CITE-SE E INTIME-SE a parte 

Requerida para os termos da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, na data de 19/05/2020, às 

12h30, designada nos autos n. 1038559-73.2018.8.11.0041 A parte 

Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC). INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016470-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STOCKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016470-22.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JAQUELINE STOCKER, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 09/10/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “membro superior esquerdo e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 85 de 233



demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, que a Requerida se 

abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de responsabilização 

civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que a condenação da Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 19603472. 

Petição de habilitação nos autos no id. 20849311. A Requerida apresentou 

contestação id. 24428992 arguindo em preliminar a exceção de 

incompetência do foro, aduzindo não ser a comarca competente, a 

impugnação da justiça gratuita, e a ausência do comprovante de 

residência requisito para fixação do foro. No mérito, pela improcedência do 

pedido inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e requereu ainda a improcedência do 

pedido inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Pugnou ao final, pelo depoimento pessoal do autor a fim de comfirmar 

os fatos relevantes sobre o acidente e das supostas lesões ocasionadas. 

O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26435121. Impugnação 

à contestação no id. 27043365. A parte Requerente no id. 27043372, 

pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização integral ao 

Autor. Intimadas as partes para manifestar acerca das provas que 

pretendem produzir no id. 27307507, a parte Requerida no id. 27628607 

pugnou pela realização de perícia judicial e a oitiva da parte Autora, a 

parte Requerente no id. 27953354, pugna pelo julgamento antecipado da 

lide. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente consigno que o caso comporta 

julgamento antecipado uma vez que os documentos trazidos aos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, aplicando-se, portanto, o 

disposto no art. 355 e 370 do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas, notadamente a realização de 

nova perícia, desta feita, Rejeito o pedido aviado pela parte Requerida no 

id. 27628607. Quanto ao pedido de depoimento pessoal da parte Autora, 

registro ser imprescindível, conquanto a controvérsia gira em torno da 

existência de debilidade permanente decorrente de acidente 

automobilístico, haja vista que a prova necessária circunscreve-se em 

pericial e documental, as quais já se encontram produzidas no caderno 

processual. DA PRELIMINAR – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Com 

relação à alegação de incompetência do foro o STJ em sua Súmula 540 

asseverou o seguinte: “Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu". Desta forma, não há razão para 

acolhimento da preliminar supramencionada uma vez que o Autor propôs a 

ação no domicilio do Réu. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA 

JUSTIÇA GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte 

Requerida, não vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua 

exordial que declara em que não encontra em condições financeiras de 

suportar o ônus processual, anexando ao pedido à declaração de 

hipossuficiência (id. 19511652), assinada de próprio punho se 

responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora deferido 

no despacho de id. 19603472. PRELIMINAR inépcia da inicial – 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico (id. 

19511654), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26435121, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 
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indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26435121), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente JAQUELINE 

STOCKER, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/10/2016 (Súmula 

580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1016471-07.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

SOLANGE ROSA PEREIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE 

DANOS MORAIS em face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 22/03/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“membro superior esquerdo e demais lesões”. Discorre que o valor 

recebido administrativamente seria inferior à indenização prevista na lei de 

regência, requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento 

da diferença do seguro obrigatório após a realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade que acomete a parte Autora. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19603679. Petição de habilitação nos autos no id. 20418700. A 

Requerida apresentou contestação id. 24387120 arguindo em preliminar a 

exceção de incompetência territorial, aduzindo não ser o foro competente, 

e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, pela improcedência do 

pedido inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e requereu ainda a improcedência do 

pedido inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais, e a 

realização de prova pericial. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão e que seja deduzido do valor recebido 

administrativamente. Requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Pugnou ao final, pelo depoimento pessoal do Autora a 

fim de confirmar os fatos relevantes sobre o acidente e das supostas 

lesões ocasionadas. Juntou o processo administrativo no id. 

24387121/24387139. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26434539. A parte Requerente no id. 27052946, pugnou para que seja 

reconhecido o direito à indenização integral ao Autor. Impugnação à 

contestação no id. 27052956. Intimadas as partes para manifestar acerca 

das provas que pretendem produzir no id. 27306115, a parte Requerida no 

id. 27628631 pugnou pela realização de perícia judicial e a oitiva da parte 

Autora, a parte Requerente no id. 27953345, pugna pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente consigno que o caso comporta 

julgamento antecipado uma vez que os documentos trazidos aos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, aplicando-se, portanto, o 

disposto no art. 355 e 370 do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas, notadamente a realização de 

nova perícia, desta feita, Rejeito o pedido aviado pela parte Requerida no 

id. 27628631. Quanto ao pedido de depoimento pessoal da parte Autora, 

registro ser imprescindível, conquanto a controvérsia gira em torno da 

existência de debilidade permanente decorrente de acidente 

automobilístico, haja vista que a prova necessária circunscreve-se em 

pericial e documental, as quais já se encontram produzidas no caderno 

processual. DA PRELIMINAR – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Com 

relação à alegação de incompetência do foro o STJ em sua Súmula 540 

asseverou o seguinte: “Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu". Desta forma, não há razão para 

acolhimento da preliminar supramencionada uma vez que o Autor propôs a 

ação no domicilio do Réu. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte Requerida, não 

vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua exordial que 

declara em que não encontra em condições financeiras de suportar o 

ônus processual, anexando ao pedido à declaração de hipossuficiência 

(id. 19511748), assinada de próprio punho se responsabilizando por suas 

informações, e que este pedido fora deferido no despacho de id. 

19603679. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 19511749), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26434539, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em 

sede administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de 

acordo com o comprovante de pagamento de id. 24387121/24387139, e 

que este valor não foi impugnado pela parte Requerente. De outro lado, 

quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior 

Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada 

em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o 

recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 2194887 que foi 

constatado tão somente a lesão no membro inferior esquerdo, com 

repercussão moderada, de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado 

pela Requerida no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 
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deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 28.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária 

em percentual sobre o valor da causa, posto que houve condenação em 

valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida verba em 

percentual sobre o valor da condenação, mesmo que considerados os 

parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o 

valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da 

verba honorária deve observar o princípio da razoabilidade, consoante 

dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes 

proporcionais à relevância e vantagem econômica da causa, os quais são 

um dos aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, 

levando ainda em consideração o fato da matéria posta em debate não ser 

de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar a Requerente 

SOLANGE ROSA PEREIRA, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos),referente à complementação da 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 22/03/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019789-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIO PEREIRA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, alegando, 

em síntese, que em 23/01/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o 

que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura de 

punho esquerdo e demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, que 

a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e que a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a 

pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos 

morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 20039424. 

Petição de habilitação nos autos no id. 25808382. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 26433965. A Requerida apresentou contestação id. 

24428992 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, , a extinção do processo por falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante 

a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em 

data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de 

nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

no id. 27129774. A parte Requerente no id. 27129782, pugnou para que 

seja reconhecido o direito à indenização integral ao Autor. Intimadas as 

partes para manifestar acerca das provas que pretendem produzir no id. 

27307744, as partes no id. 27554292 e 27953362, pugnam pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 
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permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico (id. 19973877), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26433965, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26433965), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 
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pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente JULIO PEREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

23/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017310-32.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARYLEIA MOTA DO SANTOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que 

em 18/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “membro superior esquerdo e 

demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, que a Requerida se 

abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de responsabilização 

civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que a condenação da Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 19669997. 

A Requerida apresentou contestação id. 25291816 arguindo em preliminar 

pela necessidade da incorreção do valor da causa. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim 

de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e requereu ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 25810099. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 126437665. Impugnação à 

contestação no id. 21778397. A parte Requerente no id. 21778400, 

pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização integral ao 

Autor. Intimadas as partes para manifestar acerca das provas que 

pretendem produzir no id. 27307775, as partes no id. 27953380 e 

28088582, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa, portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outra 

preliminar, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico 

(id. 19599433), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 26437665, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 
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tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26437665), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão residual, com 

perda de 10% (dez por cento), a indenização deve corresponder, portanto 

a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
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reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar a Requerente MARYLEIA 

MOTA DOS SANTOS, a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/06/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022419-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022419-32.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDEMILSON DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/10/2017, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022682-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022682-30.2017.8.11.0041 AUTOR: WAGNER 

SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 9109459, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030787-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030787-93.2017.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO 

AUGUSTO COSTA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição, Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10114316, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 15 de dezembro de 2017, às 10h45min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025718-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL SOARES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025718-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAXWELL SOARES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 24/11/2017, às 10h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Setembro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022794-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PAES DE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a autora, para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017472-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017472-32.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003257-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASINCOR - INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO ANTONIO MARTINS BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003257-46.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042141-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA NETO ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042141-47.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002730-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIO MAGRINI (EXECUTADO)

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002730-65.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019677-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N S LIVRAMENTO CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

VALDEMAR DE SOUZA CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019677-29.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 
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Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004849-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL CATARINA DIAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO(A))

EGYDIO DE SOUZA NEVES OAB - 001.966.061-87 (REPRESENTANTE)

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para pagar a diligência do oficial de justiça para posterior citação/intimação 

DA LIMINAR CONCEDIDA no endereço - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 

01.685.053/0001- 56, com filial situada na Av. Mato Grosso, 173, CEP. Nº. 

78005-000, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024520-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETIMAM DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GOMES PENNA OAB - MT9998/O (ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024520-37.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033225-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO GALHO OAB - SP142728 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO RODRIGUES OAB - SP217121 (ADVOGADO(A))

LUCIANO HERLON DA SILVA OAB - SP161076 (ADVOGADO(A))

RAFAEL SCORIZA VENTURINI OAB - SP399535 (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCHESI RIBEIRO OAB - SP380899 (ADVOGADO(A))

ROBERTO SCORIZA OAB - SP64633 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033225-92.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003208-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003208-05.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO NOGUEIRA FREIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000017-49.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021580-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para recolher o valor das diligências ou oferecer 

os meios para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1045548-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMONI (REU)

MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO (REU)

JESUS LANGE ADRIEN NETO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045548-61.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024691-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS OAB - SP170849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024691-28.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033088-42.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ROSA DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033088-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030212-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE MESQUITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DACIO JOSE NUNES OAB - MG109844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030212-51.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037095-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FONTES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YNGRID SGRIGNOLI GONZALEZ OAB - SP398314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU-COHAB (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELENICE APARECIDA PORTIOLI ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

ULISSES ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037095-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031204-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR VALIM DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031204-46.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005031-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LIBANIA CONCEICAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005031-77.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de liminar ajuizada por Selma Libiana Conceição de 

Assis em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A, objetivando a concessão de medida liminar para suspender o corte 

do fornecimento de energia, bem como a cobrança do valor indevido R$ 

1.482,60 (hum mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta 

centavos), sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Da 

leitura da inicial, verifica-se a necessidade de intimação da autora para 

emendar a exordial, a fim de colacionar aos autos documentos essenciais 

à comprovação dos fatos alegados, nos termos do artigo 320, do Código 

de Processo Civil, especificamente dos histórico das faturas 

compreendidas entres os meses de setembro de 2018 a agosto de 2019, 

bem como o histórico das faturas dos 3 (três) meses antecedentes à 

interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrido em 06/02/2020. 

Portanto, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para que promova a emenda determinada, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Ademais, alguns dos documentos 

apresentados no id nº 28941934 não estão legíveis, cabendo à autora 

apresenta-los novamente. Por fim, a autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Após o cumprimento 

de todos os atos determinados, devolvam-me os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015220-56.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o laudo pericial. 

Após, retornem os autos conclusos para sentença. Cuiabá/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015963-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRYAN OLIMPIO DE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1015963-66.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A 

seguradora ré requereu sejam prestados alguns esclarecimentos pelo 

perito, apresentando quesitos a serem respondidos pelo expert. 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos arguidos pela ré. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017496-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MACHADO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017496-60.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A 

seguradora ré requereu sejam prestados alguns esclarecimentos pelo 

perito, apresentando quesitos a serem respondidos pelo expert. 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos arguidos pela ré. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031634-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CORDEIRO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031634-95.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004754-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALMEIDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENARA GRACIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004754-61.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c 

tutela de urgência antecipada com medida liminar proposta por Elisandra 

Almeida Sobrinho em face de Rosenara Gracia, objetivando a concessão 

de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial pelo sistema 

RENAJUD e apreensão do veículo, bem como a transferência do veículo, 

multa e pontos lançados em sua CNH. Da leitura da inicial, verifica-se a 

necessidade de intimação da autora para emenda a fim de: a) Qualificar o 

polo passivo de acordo com o disposto no inciso II, do artigo 319, do 

Código de Processo Civil; b) Esclarecer os fatos, uma vez que da 

narrativa dos mesmos não resta demonstrado a relação jurídica existente 

entre as partes, ante a ausência documentos comprobatórios; c) Os 

documentos essenciais à comprovação dos fatos alegados, nos termos 

do artigo 320, do Código de Processo Civil. Portanto, nos termos do art. 

321, do Código de Processo Civil, intime-se a autora para que promova a 

emenda determinada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Em igual prazo, deverá organizar a ordem da petição e 

documentos que a instruem nos termos do art. 32, § 1º, da Resolução 

TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018. Após o cumprimento de todos os 

atos determinados, devolvam-me os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795462 Nr: 1796-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, THO, THO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20.000/MT, RENATA 

DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Tornando sem efeito a certidão fls. 341, tendo em vista que foi feita 

equivocadamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763447 Nr: 16033-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON DE CUIABÁ LTDA, 

BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/O/MT, 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20572/O, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:13.977, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª).LEONARDO DA SILVA CRUZ , OAB/MT nº6.660 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 403020 Nr: 35561-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para manifestar acerca do cumprimento voluntario 

da sentença, em 05 dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831812 Nr: 37447-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANEIDE MARTINS DE 

FREITAS - OAB:8345/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9.995/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150640 Nr: 5181-37.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SILVA 

PRATES LTDA.-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONALDO DE CASTRO FARIA SANTOS - OAB:15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, MARCIO ROGERIO SANTANA - 

OAB:16220/MT

 Nesta data, intima-se o a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873592 Nr: 12284-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD HENRIQUE CARAM LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEARCI TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado, para 

se manifesta acerda da resposta de oficio. Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 337009 Nr: 7852-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH REIS CALÇADOS, VANDERLEY INÁCIO 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 224, procedendo a intimação da 

parte executada, eis que a intimação ocorreu somente para o exequente, 

como se infere de certidão de p. 227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394769 Nr: 30282-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT DISTRI. DE PCS ELETR. P/ VEIC. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818

 Vistos.

Intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

expedição da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o mesmo informe o seu desinteresse deverá dar normal 

prosseguimento do feito requerendo o que entende por direito, em 48 

horas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 419210 Nr: 5660-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:23604/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição com 

documentos de p. 450/451, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 267199 Nr: 874-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE CARVALHO 

SILVA - OAB:OAB/MS 8.398, ALEXANDRA BASTOS NUNES - 

OAB:10178/MS, LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS - OAB:2477/MS

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1036732 Nr: 39932-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO GERMANO BASTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOUZA DAMBROS - 

OAB:OAB/GO 23.429, JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:21.169/MT

 Vistos.

A ordem de despejo foi cumprida.

Todavia, a autora não formulou pedido de cumprimento de sentença 

quanto aos valores que a ré foi condenada.

Assim, diante da certidão retro, intime-se a autora para requerer o que de 

direito, em 05 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 327128 Nr: 327-58.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICLÉIA DIEICE SCHIMIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS PARTICIPAÇÕES LTDA, EXPRESSO 

GARÇA BRANCA LTDA- MASSA FALIDA, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - OAB:10509, KEILA 

CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 84.676, 

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475, MARIA CAROLINA 

LEÃO DIOGENES MELO - OAB:114.825, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos e etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA em face da sentença 

proferida às p. 391/396-v, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial.A embargante sustenta que a sentença é 

omissa e contraditória, eis que não observou aos limites de 

responsabilidade da seguradora, pois a Seguradora Aliança da Bahia já 

efetuou o depósito nos exatos limites das coberturas contratadas na 

apólice, no Processo nº 337-05.2008.811.0041 Código: 327107, não 

havendo como esta arcar com o reembolso da condenação excedente, 

devendo a sentença ser proferida somente em face da Ré Expresso 

Garça Branca Ltda. Requer ainda, que na hipótese de eventual 

condenação em danos materiais, que os juros legais deverão ser desde a 

citação e a correção monetária desde a propositura da ação. Quanto aos 

danos morais, os juros legais deverão ser contabilizados somente a partir 

da sentença que o fixou. Intimada, a embargada apresentou as suas 

contrarrazões às p. 405/406.Os autos vieram conclusos.É o relatório. 

Decido.No caso em comento, a sentença está devidamente fundamentada, 

inexistindo a alegada omissão e contradição. Na verdade, a embargante 

pretende a modificação da sentença ao pleitear sua exclusão da 

condenação por já ter efetuado o depósito nos exatos limites das 

coberturas contratadas na apólice, sendo a via dos embargos inadequada 

à sua pretensão.Esta via também é inadequada para alteração do termo 

inicial dos juros e correção.Assim, REJEITO os embargos.O prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155693 Nr: 34193-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MORENO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para o dia 17.02.2020 às 14:30h, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada na Av. da FEB, Av.Cerrados (Jd 

Cerrados)1700,Várzea Grande – MT,78115-146. tel. 3052-7636 / 

98418-7773, ficam desde logo intimadas as partes de que deverão 

providenciar quaisquer documentos complementares indicados pelo perito 

judicial, necessários à conclusão dos trabalhos periciais.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023014-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ (REU)

REGINA RIBEIRO DE SOUZA QUEIROZ (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Osvaldo Longui (CONFINANTES)

Erenice Ferreira da Silva (CONFINANTES)

Ely Marineuza Vinhal de Oliveira (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda PROCESSO n. 1023014-26.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: CLARICE REGINA DA SILVA Endereço: AVENIDA RIO TELES PIRES, 

840, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-475 POLO PASSIVO: 

Nome(S): REGINA RIBEIRO DE SOUZA QUEIROZ Endereço: AVENIDA RIO 

ARAGUAIA, 23, QUADRA 24, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-620 Nome: ROSI DA CRUZ FERNANDES QUEIROZ Endereço: RUA 

33, 37, QUADRA 11, SETOR A, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - 

MT - CEP: 78089-772 CONFINANTES: 1) pelo lado dos fundos - com a Sr. 

Ely Marineuza Vinhal de Oliveira, CPF nº. 149.168.841-00, localizado na 

Av. Rua Carmindo de Campos, no N°. 1445, Bairro Grande Terceiro, em 

Cuiabá (MT); 2) pelo lado direito - com a Sra. Erenice Ferreira da Silva, 

residente na Avenida Rio Teles Pires, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá 

(MT); 3) pelo lado esquerdo - com o Sr. Osvaldo Longui, CPF nº. 

107.428.249-34, residente na Avenida Rio Teles Pires, nº. 848, Bairro 

Grande Terceiro, em Cuiabá (MT). FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

TERCEIRO INTERESSADO, INCERTO E NÃO SABIDO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "... Alega a 

requerente em sua inicial, que na data de 26 de janeiro de 2007, o Sra. 

Clarice Regina da Silva, adquiriu mediante Contrato de Compra e Venda de 

Imóvel, os direitos/posse sob o imóvel situado no Loteamento Campo 

Velho, antiga Rua Novo Terceiro, hoje Rua Teles Pires, n°. 840, com área 

total de 354,31 m², do Bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT. Este imóvel 

encontra-se registrado sob a matrícula nº. 61.103, Livro nº. 2-FR, Fl. 033, 

Ficha nº. 01, junto ao Segundo Serviço Notarial e registral da 1ª 

Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Junta-se a cópia do 

Contrato de Compra e Venda do imóvel, ao qual evidencia que a 

Requerente concordou em pagar pelo imóvel o valor de R$ 45.000,00 

(Quarenta e cinco mil reais), divido da seguinte forma: Entrada – R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais), sendo R$15.000,00 (Quinze mil reais) a ser 

efetuado em espécie, e, 01 (um) veículo marca Renault/Clio RL 1.0, 

modelo/ano 2001/2000, cor preta, chassi 93yrbboy051j174023, no valor 

de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) no ato da assinatura do contrato do 

imóvel assinado pelo Sr. José Maria Teixeira e sua esposa Sra. 

Sebastiana Pacheco Teixeira. Portanto, a Requerente, no período de mais 

de 10 (dez) anos, ou seja, desde 26 de janeiro de 2007, manteve a posse 

Ad Usucapionem: posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição, com 

animus domini, com residência habitual no imóvel urbano localizado no 

Loteamento Campo Velho, antiga Rua Novo Terceiro, hoje Rua Teles Pires, 

n°. 840, Bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT, conforme documentos 

i n c l u s o s . . . "  D E S P A C H O / D E C I S Ã O :  " P r o c e s s o  n ° 

1023014-26.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Nos termos do art.334 e §§ do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 às 09:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 
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a parte ré e os confinantes para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para, querendo, 

manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - TÉCNICO JUDICIÁRIO, 

digitei. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060270-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER AUGUSTO TORTOLA ALMEIDA (AUTOR(A))

PATRICIA LEITE NOGUEIRA TORTOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REU)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REU)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: ____.8.11.0041. – Código ___ DECISÃO Trata-se de 

ação de resolução de instrumento de compra e venda de imóvel proposta 

por Patricia Leite Nogueira Tortola e Wander Augusto Tortola Almeida em 

desfavor de Primor das Torres Incorporações Ltda., todos qualificados 

nos autos. Os autores relatam terem firmado Contrato de Compra e Venda 

de Bem Imóvel em 29/05/2015, para aquisição de uma unidade autônoma n. 

20, da quadra 20, situado no Condomínio Primor das Torres, localizado na 

Avenida das Torres, em Cuiabá – MT. O preço foi ajustado em R$ 

110.000,00, cujo pagamento ficou acordado para ser feito com uma 

entrada no valor de R$ 11.000,00 e o restante parcelado. Afirmam que ao 

todo, efetuaram o pagamento da quantia de R$ 46.782,27. Porém, tendo 

iniciado o ano de 2019, passaram a ter problemas financeiros recorrentes, 

o que inviabilizou o pagamento das parcelas e a continuidade do contrato. 

Diante da situação, buscaram a todo o custo o distrato da compra e venda 

junto à empresa Ginco, com a suspensão da cobrança das parcelas e 

posterior restituição dos valores pagos. Durante as tratativas também 

levantaram a hipótese de o imóvel ser colocado à venda. Contudo, não 

havendo êxito no acordo, foram informados de que não haveria o distrato 

e as parcelas vincendas não seriam suspensas, bem como que a 

empresa estaria colocando o imóvel para venda, mas sem formalizar tal 

procedimento. Sustentam que a ré não pode, injustificadamente, se 

recusar a realizar o distrato da compra e venda, razão pela qual se 

socorrem ao Poder Judiciário e postulam o deferimento da antecipação da 

tutela de urgência, determinando a resolução do contrato, suspenção 

imediata da cobrança das parcelas e a restituição total e imediata dos 

valores pagos a título de prestação, sob pena de multa pecuniária. Emenda 

à inicial (ID 28719376). Diante do indeferimento da Justiça Gratuita (ID 

28757839), os autores apresentaram documentos, reiterando o pedido. É 

o relatório. Decido. Diante dos documentos apresentados, que 

demonstram a atual situação financeira enfrentada pelos autores, defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, CPC. A pretensão 

almejada pelos autores diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que buscam uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Dos fatos e 

documentos apresentados, decorre que as partes formalizaram contrato 

de compra e venda de imóvel, tendo os autores adimplido com o valor de 

R$ 46.782,27. Todavia, não tendo mais condições financeiras para dar 

prosseguimento ao cumprimento das obrigações assumidas, os autores 

buscaram um acordo para a formalização do distrato junto à ré, o que não 

foi possível. Em que pese todo o esforço dedicado pelos autores à 

obtenção de uma solução administrativa para o encerramento do contrato, 

de acordo com a conversa constante do ID 28719388, entre o advogado 

dos autores e a preposta da ré, é possível verificar que o imóvel foi 

vendido à revelia dos mesmos. Assim, considerando que a resolução do 

contrato de fato já se operou, possível o deferimento do pedido formulado, 

de suspensão da cobrança das parcelas e depósito judicial da quantia 

recebida dos autores, devidamente atualizada. Ressalto que o depósito 

judicial da quantia discutida e oriunda do contrato de compra e venda 

firmado entre as partes não causa prejuízo à ré, pois em eventual 

improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E 

TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – DESISTÊNCIA DO 

PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DOS 

VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS 

VALORES PAGOS ATÉ O JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão primeva não merece reparos, pois 

mostra-se perfeitamente possível o acolhimento do pedido de depósito 
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judicial dos valores tidos por incontroversos despendidos pela parte 

agravada, sem que haja qualquer prejuízo para a agravante, uma vez que, 

se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a agravante 

poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da 

sentença.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) 

Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300 e ss, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER a 

cobrança das parcelas do contrato e DETERMINAR que a ré providencie o 

depósito judicial da quantia integral recebida dos autores, devidamente 

atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, CPC. Sem prejuízo do 

cumprimento da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 334 e §§ 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020 às 12:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013363-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH NEGRIS WEISS OAB - RJ198854 (ADVOGADO(A))

MARIA ALINE MENEZES DA SILVA OAB - RJ162488 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013363-67.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando o disposto na Resolução 02 de 28 de março de 2019, que 

redefiniu a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá 

outorgando competência para o processamento de cartas precatórias à 1ª 

Vara Cível, a distribuição de missivas a partir da publicação da Resolução 

devem observar a nova competência fixada. Assim, haja vista a 

distribuição da presente missiva em 02/04/2019, determino sua 

redistribuição à 1ª Vara Cível. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004849-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL CATARINA DIAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO(A))

EGYDIO DE SOUZA NEVES OAB - 001.966.061-87 (REPRESENTANTE)

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004849-91.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação cominatória com pedido de tutela antecipada proposta por Edenil 

Catarina Dias Neves, representada por seu esposo Egydio de Souza 

Neves, em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, 

aduzindo, em síntese, que possui 75 anos e que há algum tempo foi 

diagnosticada com Alzheimer, sendo que referida enfermidade está em 

estágio avançado, estando a autora totalmente dependente para as 

atividades diárias. Narra que em razão do agravamento do seu estado de 

saúde está internada, porém seu médico aduziu que está em condições de 

retornar ao lar, mediante acompanhamento home care, a fim de garantir a 

sua saúde e vida. Todavia, a ré negou o seu pedido, ao argumento que 

não é contratualizado o serviço de home care. Afirmando que o tratamento 

em home care é um desdobramento do contrato firmado, a autora requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que preste os 

serviços, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária. É 

o relatório. Decido. A tutela almejada pela parte autora é regulada pelo art. 

294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. E para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Deste modo, os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 

1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor. 

Ademais, a negativa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico 

responsável pelo paciente, ora autora, desvia a finalidade do contrato, que 

é a proteção à vida, a saúde. O médico responsável pela autora salienta a 

necessidade do home care à paciente, restando demonstrado requisito do 

perigo da demora, uma vez que não sendo prestado o serviço solicitado, 

poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Eis o que diz o 

relatório: “Edenil Catarina Dias Neves, 75 anos, tem diagnóstico de doença 

de Alzheimer há aproximadamente 15 anos. Vem com piora progressiva e 

acentuada da cognição. Está no momento atual com desnutrição proteico 

calórica acentuada, rigidez muscular acentuada, disfagia grave e total 

perda da consciência. Foi internada no hospital Jardim Cuiabá no dia 

14/01/2020 por todo o quadro exposto acima complicado por infecção 

pulmonar (Pneumonia aspirativa). Vem recebendo antibióticos de amplo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 101 de 233



espectro, nutrição pela sonda nasoenteral até atingir melhora clínica e 

realizar a gastrostomia por endoscopia digestiva alta em 28/01/2020. A 

paciente está em condições clínicas de retornar ao seu domicílio e 

necessitará de auxílio do serviço – Home Care. [...]” (Id 28904446) Do 

mesmo modo, resta evidente a probabilidade do seu direito, eis que 

beneficiária do plano de saúde, com o qual vem cumprindo com as 

contraprestações corretamente. Diante disso, verifico a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, visto 

que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à 

saúde da paciente, ora autora. É certo que as operadoras de planos de 

saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não 

podem restringir a forma, profissional e/ou material a ser utilizado para o 

tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável 

pela terapêutica da paciente. Portanto, ante a gravidade da doença, assim 

como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o 

bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. Além do mais, o 

Superior Tribunal de Justiça sedimentou que home care é uma extensão 

da internação hospitalar. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO 

PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui 

desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não 

pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a 

interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da 

forma mais favorável ao consumidor. 2. Indenização por danos morais não 

foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. 

Ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt 

no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017) De igual forma vem 

decidindo o TJMT: “52319328 - APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

HOME CARE. PROCEDÊNCIA DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

INCONFORMISMO DA REQIERIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO 

OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 

DESACOLHIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS RECURSO DA 

REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA 

MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA 

REFORMADA. Se há expressa indicação médica para a utilização dos 

serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem 

ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime 

porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação 

hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, 

medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação 

também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. 

Recurso desprovido. Caso específico em que a recusa não pode ser 

tratada como mero inadimplemento contratual, o que acaba por gerar 

abuso de direito em restrição a direito fundamental inerente à natureza do 

contrato, de modo à atingir a natureza do seu objeto. Danos morais 

configurados. Valor da indenização majorado.” (TJMT; APL 99783/2017; 

Rondonópolis; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 07/03/2018; DJMT 

09/03/2018; Pág. 85). No mesmo sentido os demais Tribunais: “62660658 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 

EXTENSÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, PARA O FIM DE 

DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA À AUTORA O MATERIAL E OS 

TRATAMENTOS INFORMADOS NO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS 

AUTOS, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE 

MULTA. INCONFORMISMO DAQUELA. Plano de saúde. Fumus boni juris 

caracterizado pelos documentos que instruem o processo originário, os 

quais comprovam a necessidade de cama hospitalar, fraldas geriátricas e 

equipe profissional da área de fisioterapia, enfermagem e fonoaudiologia, 

pois a agravada apresenta quadro demencial em estágio avançado 

(Doença de Alzheimer). Inexistência de óbice à concessão dos mesmos 

recursos da internação hospitalar aos pacientes em home care. Negativa 

de tratamento domiciliar, indicado por profissional médico, que configura 

conduta abusiva por parte da operadora do plano de saúde. Inteligência da 

Súmula nº 338 deste Tribunal de Justiça. Periculum in mora que se 

evidencia pela própria importância do tratamento em tela e pela idade 

avançada da recorrida. Precedentes desta Egrégia Corte. Manutenção do 

decisum que se impõe, na forma da Súmula nº 59 deste Tribunal de 

Justiça. Recurso a que se nega provimento, restando prejudicado o 

Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de 

concessão do efeito suspensivo.” (TJRJ; AI 0050255-93.2019.8.19.0000; 

Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Georgia de 

Carvalho Lima; DORJ 13/12/2019; Pág. 472). “49789783 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADITAMENTO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECEDENTE. EXTENSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. - No caso, o agravado, ao aditar o 

pedido de tutela provisória de urgência antecedente, na forma do art. 303, 

§1º, inc. I, do CPC, formulou pedido de extensão da tutela provisória 

anteriormente concedida, desta feita incidental, sendo tal requerimento 

acolhido pelo ilustre Julgador singular para determinar que a ré forneça 

monitor com oximetria de pulso com registro (memória) e aparelho de 

ventilação mecânica não invasiva - Trilogy. 2. - O colendo Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que O serviço de 

Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento 

hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela 

operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas 

dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao 

consumidor (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No 

mesmo sentido: AGRG no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017. 3. - O art. 422 do 

Código Civil prevê que Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça assentado 

que … a exclusão de cobertura de determinado procedimento 

médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas 

vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato 

(agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Relª. Desª. Eliana Junqueira 

Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do 

julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017). 4. - A 

propósito do argumento da agravante de que o serviço de home care faz 

parte dos procedimentos não abrangidos pela cobertura contratual, ou 

seja, não é dever da Unimed fornecê-los (fl. 17), deve ser salientado que 

o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que É 

abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como 

alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio 

firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é 

altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o 

equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente (AgInt nos EDCL 

no RESP 1733827/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019). 5. - Recurso desprovido. 

(TJES; AI 0005673-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019). 

88734982 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela 

antecipada concedida, para compelir a operadora do plano ao custeio de 

tratamento domiciliar (home care). Inconformismo do plano. 

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. 

Questão que não foi analisada em primeiro grau, de modo que qualquer 

pronunciamento deste Tribunal a respeito, acarretará indevida supressão 

de instância. Matéria, ademais, não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do 

Código de Processo Civil, o que igualmente obstaria o seu exame por meio 

de agravo de instrumento. RECUSA DE COBERTURA DO TRATAMENTO, 

EM REGIME DE HOME CARE. Operadora do plano que defende ser 

necessário apenas o acompanhamento ambulatorial e por meio de 

hospital-dia do paciente, além de assistência de cuidadores, o que 

extrapolaria aos limites do regime de home care, inviabilizando a cobertura. 

Não acolhimento. Havendo expressa indicação médica para a utilização 

dos serviços de home care, revela-se abusiva a recusa apresentada pela 

operadora. Inteligência da Súmula nº 90 desta Corte. Cabe apenas ao 

médico, e não ao plano de saúde ou ao paciente, definir os rumos do 

tratamento. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS DE USO 

DOMICILIAR E DE INSUMOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO HOME 

CARE. Descabimento. Tratamento domiciliar que é mera extensão da 

internação hospitalar, de modo que todas as terapias, materiais médicos, 

demais profissionais, medicamentos e outros insumos que seriam 

necessários na internação hospitalar, também devem ser garantidos pelo 

home care. Precedentes desta Corte. Eventuais alterações no protocolo 

prescrito ao agravado, desde que baseadas em relatório do médico que o 

acompanha, devem ser atendidas, independentemente de peticionamento 
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nos autos, por se tratar de questão esperada e natural, à vista da melhora 

ou piora do quadro de saúde dele. Requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil que se fazem presentes. RECURSO CONHECIDO EM PARTE 

E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSP; AI 

2039640-15.2019.8.26.0000; Ac. 12420617; São Paulo; Sexta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 22/04/2019; DJESP 

24/04/2019; Pág. 1844). Com estes fundamentos, defiro a tutela 

antecipada de urgência, e determino à ré que custeie integralmente a 

prestação dos serviços de home care, de acordo com a prescrição 

médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento desta decisão. Designo o dia 01/06/2020, às 09:30 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Cumpra-se com urgência, 

pelo Oficial de Justiça de Plantão. Intimem-se todos. Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061173-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061173-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que 

Ronildo Pereira de Medeiros requereu os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Instado a comprovar a sua situação financeira, para trazer aos 

autos holerites e/ou declaração de imposto de renda, o autor reiterou os 

documentos acostados no id nº 27643432 da peça inicial, juntando sua 

CTPS no id nº27643432 e espelhos de andamento de processos judiciais 

que resultaram no bloqueio de seus bens patrimoniais id nº (28202825 e 

28202827). Em que pese os documentos apresentados pelo autor, 

verifica-se não são suficientes para demonstrar que não possui 

condições de arcar com as custas processuais, pois não evidenciam que, 

ao suportar as despesas processuais, teria seu sustento e de sua família 

prejudicado. Cabe ao magistrado analisar o estado de carência do 

requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser 

assente na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de 

presunção juris tatum de veracidade, caso conste nos autos elementos ou 

indícios que demonstram o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido 

de justiça gratuita. Assim, cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o 

benefício. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita deve haver 

bastante parcimônia e cautela, pois, caso seja concedida para quem 

realmente não esteja em estado de hipossuficiência financeira, estar-se-á, 

assim, transferindo o custo processual que passará a ser arcado pela 

sociedade, através do sistema de contribuição de tributos, que fomentam 

os cofres públicos e sustentam as instituições. (AI 140471/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)” “52181861 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Temos visto 

muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, 

pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à autora. INTIME-SE o 

autor para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, venham os 

autos imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de 

fevereiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005033-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADEJE CAMPANATI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005033-47.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por Nadeje Campanati 

Silva em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Medico, 

aduzindo, em síntese, que é portadora de “Neoplasia de Pulmão 

Metastático (Adenocarcinoma de Pulmão) e com mutação ativadora do 

receptor do fator de crescimento epidérmico – EGFR”. Narra que seu 

médico prescreveu, como parte do tratamento, o medicamento TAGRISSO 

(Mesilato de Osimertinibe) 80mg, que foi negado pela ré, ao argumento de 

inexistência de cobertura contratual. Requer o deferimento da tutela de 

urgência, em caráter antecedente, para que seja determinado à ré o 

fornecimento do medicamento prescrito na guia n. 81816420. É o relatório. 

Decido. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
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ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Deste modo, os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 

1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor. 

Ademais, a negativa e/ou a demora em fornecer o 

procedimento/medicamento para o tratamento prescrito pelo médico 

responsável pela paciente, ora autora, desvia a finalidade do contrato, que 

é a proteção à vida, a saúde. O médico responsável pelo autor relata o 

motivo pelo qual prescreve o procedimento solicitado, demonstrando 

requisito do perigo da demora. Afinal, em não sendo realizada a terapia 

prescrita, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Eis o que 

diz a declaração médica: “Portadora de neoplasia maligna de pulmão 

metastático (ADENOCARCINOMA DE PULMÃO – CID C34.9) e com 

presença de mutação ativadora do receptor fator de crescimento 

epidérmico – EGFR. Realizou exame de Pet Scan onde o laudo médico 

revelou: ‘surgimento de intenso aumento de atividade metabólica, 

associada a espessamento nodular da musculatura para-vertebral no 

hemitórax direito, fortemente sugestiva de origem neoplásica’. Tal exame 

foi complementado através da biopsia onde confirmou o resultado do 

exame anatomo – patológico de que descreveu: ‘quadro morfológico 

compatível com adenocarcinoma pouco direfenciado infiltrando o musculo 

esquelético da parede torácica dorsal direita.’ [...] O osimertinibe segundo 

estudo Flaura (ClinicalTrials.gov numero, NCT02296125) mostrou eficácia 

superior à dos EGFR-TKls padrão no tratamento de neoplasia maligna de 

pulmão avançado positivo para mutação EGFR, com perfil de segurança 

semelhante taxas mais baixas de eventos adversos graves. [...] (Id 

28976281). É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular 

as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a 

forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta 

esfera é atribuída ao médico responsável pela terapêutica do paciente. 

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento 

da tutela se impõe. O Superior Tribunal de Justiça entende que a 

operadora do plano de saúde não pode negar o custeio do tratamento que 

é essencial a preservação da saúde do paciente: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE 

COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE 

ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A jurisprudência desta Corte 

reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que 

terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma delas. 2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado 

essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 3. No caso, o 

Tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, 

afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o material 

excluído era indispensável ao êxito do tratamento que estava previsto no 

contrato, na especialidade de ortopedia. A revisão de tal conclusão 

esbarra nos óbices das das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental 

não provido. (STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 

03/02/2016). De igual modo, em situação análoga o TJMT decidiu: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO MEDICAMENTO XELODA – 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE 

SAÚDE – INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO CONSUMIDOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “É dever da operadora de plano de saúde 

prestar de forma adequada a assistência médica, autorizando a adoção 

dos medicamentos devidamente prescritos para a realização de 

procedimento quimioterápico, vez que abrangido pela cobertura contratual. 

O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, 

mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura, 

cabendo ao médico assistente a escolha do tipo de medicamento a ser 

utilizado no tratamento da doença de seu paciente. A perquirição acerca 

da abrangência da efetiva cobertura do plano de saúde não pode recair 

em detrimento ao restabelecimento completo da saúde da pessoa humana, 

ainda que, futuramente, se repute o tratamento como de eficácia 

divergente para a doença diagnosticada.” (TJMT, Quinta Câmara Cível, RAI 

36753/2010, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 02/06/2010). 2. 

O contrato deve ser interpretado de acordo com o contexto em que se 

insere e modo menos gravoso ao consumidor, por força do princípio da 

dignidade da pessoa humana, os direitos à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, 

art. 5º, caput e art. 6º, caput). (TJMT, AI 88405/2013, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014). Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela antecipada em caráter antecedente, e 

determino à ré que autorize e custeie, em 48 horas, o fornecimento do 

medicamento TAGRISSO (Mesilato de Osimertinibe) 80mg, sob pena de 

multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento 

desta decisão. Cumprida a liminar e não havendo recurso, caberá ao autor 

o aditamento da inicial, nos termos do art. 304, CPC. Cumpra-se com 

urgência por oficial plantonista Intimem-se todos. Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022713-84.2016.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento voluntário de sentença em que o 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção. É relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor da 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022178-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREGILDO SALVATERRA FILHO (AUTOR(A))
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022178-58.2016.8.11.0041 

SENTENÇA MEREGILDO SALVATERRA FILHO propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 

de julho de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, boletim de 

ocorrência sem validade e ausência de laudo do IML. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MEREGILDO SALVATERRA 

FILHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Da mesma forma, não 

merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Outrossim, rejeito a 

preliminar de carência da ação por boletim de ocorrência sem validade, eis 

que o autor trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o 

nexo de causalidade, a saber, o Boletim de Atendimento do Hospital 

Regional de Cáceres e do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá 

(TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - capotamento, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior direito computada em 50% (ID 

10512104). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MEREGILDO SALVATERRA FILHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014954-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014954-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE 

FERNANDO DA SILVA PINTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A em face da 

sentença de id. 16480327, que julgou parcialmente procedente o pedido 

inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária do evento danoso 

(03.02.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como 

em honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. A embargante opôs os 

presentes embargos questionando a verba honorária estabelecida. O 

embargado JORGE FERNANDO DA SILVA PINTO apresentou as 

contrarrazões id. 17827979. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o 

art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração 

deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos 

obscuros, contraditórios ou omissos existentes na sentença. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, quanto aos 
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honorários arbitrados, os embargos de declaração não podem ser 

manejados como via para discussão de matéria já apreciada, pois nítida a 

pretensão da embargante em substituir a decisão recorrida por outra. Por 

esse motivo, não merece acolhimento os presentes embargos. Nesse 

sentido a jurisprudência: 53520839 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO 

MATERIAL REDISCUSSÃO INADMISSIBILIDADE. Os embargos de 

declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que 

presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, 

rediscussão da matéria apreciada. Embargos de declaração rejeitados 

(TJMS; EDcl 1410683-43.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Vilson Bertelli; DJMS 18/11/2019; Pág. 132) 81252842 – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Intuito de 

rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria. 

EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; EDcl 2174583-66.2019.8.26.0000/50000; 

Ac. 13068268; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Donegá Morandini, Julg. 11/11/2019; DJESP 18/11/2019; Pág. 1737) Assim, 

REJEITO os embargos. O prazo para interposição de novos recursos fluirá 

a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023850-67.2017.8.11.0041
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo n. 1023850-67.2017.811.0041 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de liminar c/c 

indenização por danos morais proposta por MISAEL DA SILVA CAMPOS 

contra AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, já qualificadas e representadas nos 

autos. Relata o autor que é empresário, sócio proprietário das empresas: 

Agritop Topografia Geodesia e Projetos Ltda – ME (CNPJ: 15.350.770/0001 

-31) e da Misael da Silva Campos Eirele (CNPJ: 23.206.802/0001 -58), e 

está construindo uma obra de construção civil, investimento comercial, 

conforme documentos juntados (ID. 9254119, 9254151, 9254164 e 

9254189). Afirma que necessita ter seu direito creditício no comércio e 

bancos para a conclusão de seu empreendimento para uso próprio e 

locação e para as demais atividades corriqueiras de sua vida pessoal e 

profissional. Afirma que é cliente do Banco do Brasil S/A, e ao tentar fazer 

um financiamento para dar continuidade na obra, foi surpreendido ao 

descobrir a existência de negativação em seu nome, por dívida lançada 

pela segunda ré (ID. 9254068). Alega desconhecer a dívida que ensejou a 

negativação de seu nome, pois não é cliente das rés, não mantendo com 

elas nenhuma relação jurídica, tratando-se de cobrança indevida e registro 

ilícito no banco de dados dos maus pagadores. Aduz ainda, que entrou em 

contato pessoalmente com a ré para ter informações sobre qual conta 

bancária teria recebido crédito decorrente do suposto financiamento no 

valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), e também por email (ID. 

9254086), porém, não obteve retorno. Além do que, o autor sequer foi 

notificado quanto à inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito. Diante disso, postulou a concessão de liminar para a exclusão de 

seu nome perante o Serasa, sob pena de multa. Ao final, requereu a 

declaração de inexigibilidade da dívida indevidamente cobrada e a 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a inversão do ônus da prova. O 

pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do autor do banco de 

dados do Serasa foi deferido no ID. 9278776. Citadas, as rés ofertaram 

contestação (ID. 9857444), alegando a ausência de danos morais, na 

medida em que, o fato narrado não passou de um mero dissabor, que 

poderia ser resolvido administrativamente. Defende que o autor não tentou 

solução extrajudicial para tentar solucionar o suposto conflito exarado na 

inicial. Aduz, ainda, que não se deve declarar inexigível o débito ora 

apontado até que se faça a perícia necessária, além de que o fato 

decorreu de um contrato firmado a critério do próprio autor, ocasião em 

que o banco não intervém nas opções escolhidas pelo seu cliente. Por fim, 

requer seja julgada totalmente improcedente os pedidos. Foi realizada 

audiência de conciliação, no entanto, infrutífera, apesar de as rés terem 

ofertado proposta de acordo (ID. 9906292) A ré juntou extrato do SCPC 

comprovando o cumprimento da liminar deferida (ID. 9939659). 

Impugnação à contestação ID. 10885838, em que o autor pleiteia o 

julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, I, do CPC. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a relação existente entre as partes é 

de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor. Segundo consta dos autos, o autor 

tomou conhecimento de que seu nome foi negativado perante o Serasa e 

SPC pelas rés por um suposto débito de R$ 120.000,00, em que pese não 

tenha nenhuma relação jurídica com elas. O extrato do Serasa 

comprovando a negativação está acostado no ID. 9254068. Citadas para 

responderem à ação, as rés alegaram que existem duas razões que 

levarão à improcedência da ação: ausência de danos morais e da falta de 

tentativa de solução extrajudicial da demanda. E, em que pese tenham 

requerido perícia, não apresentaram nenhum documento que comprove a 

existência de relação jurídica ou que possa ser objeto de exame pericial. 

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor utilizou de seus produtos 

e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da 

anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, 

do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. Diante da total ausência 

de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome do autor 

é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações deste, de que 

nada deve as rés e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a 

responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser 

responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não 

tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, 

deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico. A 

negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram 

dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, 

impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, 

alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, 

inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o 

doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda vez que um incidente 

altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do 

consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao 

consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de 

Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais 

comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou 

seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou 

empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito 

que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. 

Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente 

inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue 

fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um 

apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
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lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). 48963622 - 

CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA 

DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE 

IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que 

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, dentre outros fins, 

declarar a inexistência do contrato e dos débitos atrelados ao CPF do 

autor junto às demandadas; para condenar as rés na obrigação de excluir 

o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento 

de indenização por danos morais. 2. Em sua inicial, o autor narrou que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome em decorrência de dívida 

oriunda de contrato que nunca firmou. Ao procurar a empresa ré, ainda foi 

notificado que existiam de mais dívidas em aberto além da que deu origem 

à inclusão nos cadastros de inadimplentes. 3. Incumbe ao autor a 

demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do 

art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Apesar das alegações e da 

juntada da tela do seu sistema indicando contrato em nome do autor, a 

empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso 

concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação 

efetiva com o autor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a 

gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos 

dos serviços. 5. Não se afirma que as telas apresentadas pela ré foram 

por ela alteradas, mas sim que as informações lá existentes tenham sido 

repassadas por pessoa diversa do autor, constituindo-se contratação 

fraudulenta. 6. Apesar de a ré afirmar que não houve relato de extravio de 

documentos, além de tal relato ser prescindível, vê-se na inicial que o 

autor encontrou na empresa Riachuelo existência de cartão em seu nome 

com o qual não anuíra, de onde se infere a existência de outros negócios 

firmados mediante fraude em nome do autor. 7. Desse modo, reconhecida 

a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere 

exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de extrair as 

consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato 

negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de 

eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 6. Constata-se que foi 

comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em 

virtude do débito originado do contrato 0000000129605663 (ID 8842743). 

7. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente 

revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por 

dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. 8. A 

indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, 

até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima 

por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal 

indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível 

de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do 

agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que 

a conduta impugnada não torne a se repetir. 9. Atento às diretrizes acima 

elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais 

fixado na sentença de R$ 6.000,00, quantia capaz de compensar os 

danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em 

enriquecimento sem causa. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. 

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula 

de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. 12. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o 

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. (TJDF; RIn 

0716143-06.2018.8.07.0007; Terceira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 11/06/2019; DJDFTE 

18/06/2019; Pág. 651) grifei 81259243 - CONTRATO BANCÁRIO. 

Cobrança. Hipótese em que a autora-apelante não reconhece 

determinadas cobranças. Inércia do banco na impugnação dos fatos. 

Contestação genérica sem juntada de documentos. Negativação indevida. 

Declaração de inexigibilidade de débito. Dano moral fixado em 

R$15.000,00. Recurso provido. (TJSP; AC 1057711-73.2019.8.26.0100; 

Ac. 13077044; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. J.B. Franco de Godoi; Julg. 13/11/2019; DJESP 19/11/2019; Pág. 

2437) grifei Resta patente a obrigação das rés em repararem moralmente 

o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero 

aborrecimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelas rés no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Diante da atitude ilícita, CONDENO as 

rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e 

despesas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, solidariamente, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023850-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI CABRAL MORAIS OAB - MT5393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo n. 1023850-67.2017.811.0041 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de liminar c/c 

indenização por danos morais proposta por MISAEL DA SILVA CAMPOS 

contra AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, já qualificadas e representadas nos 

autos. Relata o autor que é empresário, sócio proprietário das empresas: 

Agritop Topografia Geodesia e Projetos Ltda – ME (CNPJ: 15.350.770/0001 

-31) e da Misael da Silva Campos Eirele (CNPJ: 23.206.802/0001 -58), e 

está construindo uma obra de construção civil, investimento comercial, 

conforme documentos juntados (ID. 9254119, 9254151, 9254164 e 

9254189). Afirma que necessita ter seu direito creditício no comércio e 

bancos para a conclusão de seu empreendimento para uso próprio e 

locação e para as demais atividades corriqueiras de sua vida pessoal e 

profissional. Afirma que é cliente do Banco do Brasil S/A, e ao tentar fazer 

um financiamento para dar continuidade na obra, foi surpreendido ao 

descobrir a existência de negativação em seu nome, por dívida lançada 

pela segunda ré (ID. 9254068). Alega desconhecer a dívida que ensejou a 

negativação de seu nome, pois não é cliente das rés, não mantendo com 

elas nenhuma relação jurídica, tratando-se de cobrança indevida e registro 

ilícito no banco de dados dos maus pagadores. Aduz ainda, que entrou em 

contato pessoalmente com a ré para ter informações sobre qual conta 

bancária teria recebido crédito decorrente do suposto financiamento no 

valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), e também por email (ID. 

9254086), porém, não obteve retorno. Além do que, o autor sequer foi 

notificado quanto à inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito. Diante disso, postulou a concessão de liminar para a exclusão de 

seu nome perante o Serasa, sob pena de multa. Ao final, requereu a 

declaração de inexigibilidade da dívida indevidamente cobrada e a 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a inversão do ônus da prova. O 

pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do autor do banco de 

dados do Serasa foi deferido no ID. 9278776. Citadas, as rés ofertaram 

contestação (ID. 9857444), alegando a ausência de danos morais, na 
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medida em que, o fato narrado não passou de um mero dissabor, que 

poderia ser resolvido administrativamente. Defende que o autor não tentou 

solução extrajudicial para tentar solucionar o suposto conflito exarado na 

inicial. Aduz, ainda, que não se deve declarar inexigível o débito ora 

apontado até que se faça a perícia necessária, além de que o fato 

decorreu de um contrato firmado a critério do próprio autor, ocasião em 

que o banco não intervém nas opções escolhidas pelo seu cliente. Por fim, 

requer seja julgada totalmente improcedente os pedidos. Foi realizada 

audiência de conciliação, no entanto, infrutífera, apesar de as rés terem 

ofertado proposta de acordo (ID. 9906292) A ré juntou extrato do SCPC 

comprovando o cumprimento da liminar deferida (ID. 9939659). 

Impugnação à contestação ID. 10885838, em que o autor pleiteia o 

julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, I, do CPC. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a relação existente entre as partes é 

de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor. Segundo consta dos autos, o autor 

tomou conhecimento de que seu nome foi negativado perante o Serasa e 

SPC pelas rés por um suposto débito de R$ 120.000,00, em que pese não 

tenha nenhuma relação jurídica com elas. O extrato do Serasa 

comprovando a negativação está acostado no ID. 9254068. Citadas para 

responderem à ação, as rés alegaram que existem duas razões que 

levarão à improcedência da ação: ausência de danos morais e da falta de 

tentativa de solução extrajudicial da demanda. E, em que pese tenham 

requerido perícia, não apresentaram nenhum documento que comprove a 

existência de relação jurídica ou que possa ser objeto de exame pericial. 

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor utilizou de seus produtos 

e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da 

anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, 

do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. Diante da total ausência 

de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome do autor 

é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações deste, de que 

nada deve as rés e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a 

responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser 

responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não 

tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, 

deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico. A 

negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram 

dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, 

impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, 

alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, 

inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o 

doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda vez que um incidente 

altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do 

consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao 

consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de 

Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais 

comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou 

seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou 

empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito 

que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. 

Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente 

inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue 

fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um 

apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). 48963622 - 

CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA 

DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE 

IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que 

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, dentre outros fins, 

declarar a inexistência do contrato e dos débitos atrelados ao CPF do 

autor junto às demandadas; para condenar as rés na obrigação de excluir 

o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento 

de indenização por danos morais. 2. Em sua inicial, o autor narrou que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome em decorrência de dívida 

oriunda de contrato que nunca firmou. Ao procurar a empresa ré, ainda foi 

notificado que existiam de mais dívidas em aberto além da que deu origem 

à inclusão nos cadastros de inadimplentes. 3. Incumbe ao autor a 

demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do 

art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Apesar das alegações e da 

juntada da tela do seu sistema indicando contrato em nome do autor, a 

empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso 

concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação 

efetiva com o autor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a 

gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos 

dos serviços. 5. Não se afirma que as telas apresentadas pela ré foram 

por ela alteradas, mas sim que as informações lá existentes tenham sido 

repassadas por pessoa diversa do autor, constituindo-se contratação 

fraudulenta. 6. Apesar de a ré afirmar que não houve relato de extravio de 

documentos, além de tal relato ser prescindível, vê-se na inicial que o 

autor encontrou na empresa Riachuelo existência de cartão em seu nome 

com o qual não anuíra, de onde se infere a existência de outros negócios 

firmados mediante fraude em nome do autor. 7. Desse modo, reconhecida 

a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere 

exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de extrair as 

consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato 

negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de 

eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 6. Constata-se que foi 

comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em 

virtude do débito originado do contrato 0000000129605663 (ID 8842743). 

7. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente 

revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por 

dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. 8. A 

indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, 

até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima 

por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal 

indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível 

de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do 

agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que 

a conduta impugnada não torne a se repetir. 9. Atento às diretrizes acima 

elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais 

fixado na sentença de R$ 6.000,00, quantia capaz de compensar os 

danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em 

enriquecimento sem causa. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. 

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula 

de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. 12. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o 

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. (TJDF; RIn 

0716143-06.2018.8.07.0007; Terceira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 11/06/2019; DJDFTE 

18/06/2019; Pág. 651) grifei 81259243 - CONTRATO BANCÁRIO. 

Cobrança. Hipótese em que a autora-apelante não reconhece 

determinadas cobranças. Inércia do banco na impugnação dos fatos. 

Contestação genérica sem juntada de documentos. Negativação indevida. 
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Declaração de inexigibilidade de débito. Dano moral fixado em 

R$15.000,00. Recurso provido. (TJSP; AC 1057711-73.2019.8.26.0100; 

Ac. 13077044; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. J.B. Franco de Godoi; Julg. 13/11/2019; DJESP 19/11/2019; Pág. 

2437) grifei Resta patente a obrigação das rés em repararem moralmente 

o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero 

aborrecimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pelas rés no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Diante da atitude ilícita, CONDENO as 

rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e 

despesas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, solidariamente, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008208-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008208-83.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória movida por GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA – EPP em desfavor de ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA. Após a 

citação da ré, as partes resolveram transacionar entre si, conforme termo 

de ID 27583485, protocolado e devidamente assinado. Os autos vieram 

conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir, conforme 

procurações de ID 18297387 e ID 27583482. Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b c/c 924, II do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1021756-83.2016.8.11.0041 

SENTENÇA CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 

de abril de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. Determinada a realização de prova pericial, o autor não 

compareceu ao ato, embora devidamente intimado por seu procurador e 

através de carta com aviso de recebimento. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Mérito O autor foi 

vítima de acidente automobilístico em 13 de abril de 2015, conforme boletim 

de ocorrência e documentos médicos juntados aos autos, e pretende 

receber a indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. 

Para fins de julgamento da ação de cobrança de DPVAT, deve o juízo 

respeitar a tabela de graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a apuração e comprovação de 

que o autor se tornou inválido em razão do acidente de transito, 

necessário a realização do exame pericial. Tanto que o assunto já está 

sumulado pelo STJ 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pois bem! Embora devidamente intimado para comparecer e 

ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial. 

Determinada a intimação pessoal do autor, a correspondência retornou 

com o campo “não existe o número” assinalado. Importante ressaltar que a 

correspondência de intimação enviada ao autor foi encaminhada ao 

endereço constante na peça inicial, informado pelo próprio autor, 

presumindo-se válido, conforme disposto no parágrafo único do art. 274 

do CPC. Vejamos: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Grifo nosso).” Ademais, é pacífico o entendimento de que cabe 

a parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu 

advogado como em relação ao Juízo. Nesse sentido o TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS AGENDAMENTOS DE 

PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE – AUSÊNCIA DA 

PARTE – INTERNAÇÃO EM UNIDADE FILANTRÓPICA – IRRELEVÂNCIA – 

DATA DA INTERNAÇÃO POSTERIOR À ÚLTIMA DATA DESIGNADA PARA 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever da parte 

autora manter atualizado seu ENDEREÇO, tanto em relação ao seu 

advogado como em relação ao juízo. (N.U 0057481-24.2014.8.11.0041, 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Sem a realização da 

prova pericial, para a qual o autor foi pessoalmente intimado mas não 

compareceu e não justificou sua ausência, não há prova de que em razão 

do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau 
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de invalidez. Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do 

seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a 

improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e 

modificativo daquele. Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, 

conforme entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA 

PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO 

COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – 

ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se 

desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua 

incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” 

(TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

julgamento: 24/06/2015). E do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro 

obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. 

Alegação de incapacidade permanente. Não comparecimento à perícia 

médica designada. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. 

Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao reconhecimento da 

incapacidade com base nos laudos elaborados pelo IML trazidos com a 

petição inicial. Ausência de graduação da incapacidade. Necessidade de 

perícia médica. Autora que não comparece à perícia médica. Preclusão. 

Ausência de prova acerca do grau da incapacidade da autora. Ônus da 

prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu 

desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00264856320098260344 SP 0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: 

Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2013) Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito 

os pedidos da ação proposta por CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Quanto aos 

honorários periciais, determino o pagamento no importe de 30% em favor 

do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser 

expedida certidão de crédito, eis que o seu pagamento é de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita. Devolva-se o numerário depositado nos 

autos à Seguradora. Expeça-se o alvará. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1021673-67.2016.8.11.0041 

SENTENÇA JOZEANE DE COL DIACHEKE propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de julho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. Decisão saneadora de ID 

11070809 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

de prova pericial. Laudo pericial ao ID 20915536. Intimadas para 

manifestarem sobre o laudo pericial, a parte autora manifestou 

concordância quanto aos termos do laudo e a parte ré deixou transcorrer 

in albis o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

de cobrança ajuizada por JOZEANE DE COL DIACHEKE em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da 

matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do 

sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo 

com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz 

jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise clínica pericial 

concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite 

estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, 

e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em estrutura 

torácica.” (ID Num. 20915536 - Pág. 8) Neste caso, para lesão de órgãos e 

estruturas torácicos o percentual é de 100%. Dessa forma, 25% de 100% 

corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOZEANE DE COL 

DIACHEKE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Sendo a seguradora ré vencida nestes 

autos, intime-a para pagar o remanescente dos honorários do perito 

conforme disposto na decisão saneadora. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020663-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALCEBIADES FOGACA DE SOUZA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1020663-85.2016.8.11.0041 

SENTENÇA ALCEBIADES FOGACA DE SOUZA SOBRINHO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 26 

de junho de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ALCEBIADES 

FOGACA DE SOUZA SOBRINHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 50% (ID 6726509). Neste caso, para a perda de mobilidade 

do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde 

a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ALCEBIADES 

FOGACA DE SOUZA SOBRINHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019649-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019649-66.2016.8.11.0041 

SENTENÇA LUCAS DA SILVA OLIVEIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de novembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCAS DA SILVA OLIVEIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro 

o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro ao argumento de que estão ilegíveis, 

uma vez que da análise acurada dos autos constata-se que os 

documentos acostados não se encontram totalmente ilegível, ou seja, de 

maneira que impossibilita a capacidade de leitura por completo. Ademais, 

os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do 

demandante foram informados na exordial. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 
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vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 11875913). Neste caso, para lesão de 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCAS DA SILVA 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022390-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIX COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022390-79.2016.8.11.0041 

SENTENÇA TIAGO FELIX COSTA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 07 de outubro de 2014, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por TIAGO FELIX COSTA em face de SEGURADORA LÍDER. Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 25% (ID 14417030). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% de 70% 

corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por TIAGO FELIX 

COSTA em face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024101-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1024101-22.2016.8.11.0041 

SENTENÇA HELIO JOSE DE FIGUEIREDO E SILVA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 
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LÍDER, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 26 de agosto de 2015, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por HELIO JOSE DE FIGUEIREDO E SILVA em face de SEGURADORA 

LÍDER. Preliminares Rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, 

tendo em vista que a simples apresentação de contestação arguindo 

matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte 

ré em analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 88175/2016). Ademais, 

não há necessidade da parte esgotar a via administrativa para possibilitar 

seu ingresso em Juízo, sob pena de violação do direito constitucional de 

acesso ao Judiciário. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no tornozelo direito computada em 75% (ID 5895280). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por HELIO JOSE DE FIGUEIREDO E SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019142-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI PATRIC GONZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019142-08.2016.8.11.0041 

SENTENÇA LEONI PATRIC GONZATTO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 13 de março de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LEONI PATRIC GONZATTO em face de SEGURADORA LÍDER. 

Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 

11873792). Neste caso, para lesões em membros superiores o percentual 

é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 
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estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LEONI PATRIC GONZATTO em face de SEGURADORA LÍDER, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024089-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1024089-08.2016.8.11.0041 

SENTENÇA BIANCA ALMEIDA DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 09 de dezembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por BIANCA ALMEIDA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de ausência do 

interesse de agir, tendo em vista que a simples apresentação de 

contestação arguindo matérias de mérito é documento hábil de comprovar 

a resistência da parte ré em analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 

88175/2016). Ademais, não há necessidade da parte esgotar a via 

administrativa para possibilitar seu ingresso em Juízo, sob pena de 

violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no quadril computada em 75% (ID 5831311). Neste caso, para a 

perda da mobilidade do quadril o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% 

de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por BIANCA ALMEIDA DA SILVA em face de SEGURADORA 

LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025741-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1025741-26.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LUCIO BISPO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de junho de 
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2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCIO BISPO DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 11128630). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCIO BISPO DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019571-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GAMARRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060870-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

SSU ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1060870-24.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCELO DOS SANTOS PAULO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID 27622458, 

requerendo a desistência da presente ação, informando que deseja 

tramitar a causa perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar 

a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO(A))

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. E. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA OAB - SP266554 (ADVOGADO(A))

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022678-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MICROSOFT CORP. REQUERIDO: INVENT COMUNICACAO E MARKETING 

EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de 

Provas. A tutela foi deferida ao ID n. 14503467. O expert apresentou 

proposta de honorários provisórios no montante de R$ 7.480,00. A autora 

efetuou o recolhimento integral ao ID 15005888. Houve a indicação de data 
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e hora para realização dos trabalhos ao ID 15408506. Expedido alvará 

para levantamento de 50% dos honorários periciais ao ID n. 15437318. 

Aportou petição do expert ao ID n. 16585555 pugnando pela 

complementação dos honorários periciais, tendo em vista que em 

diligência, para cumprimento da tutela, verificou na dependência da 

empresa 255 itens. Atribui aos honorários complementares a quantia de 

R$ 38.250,00, e solicitou o sobrestamento do prazo de entrega até o 

adimplemento pela autora. Intimada a autora acerca do pedido de 

complementação, pugnou pela desistência do feito e o levantamento dos 

honorários depositados. É o relatório. Decido. A parte autora compareceu 

aos autos pugnando pela desistência da presente ação, informando que a 

não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação 

sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

antecipadas. Em produção antecipada de provas, não há que se falar em 

condenação em honorários advocatícios por ausência de litigiosidade, uma 

vez que a prova não é valorada pelo juízo, e sequer houve pretensão 

resistida. Quanto aos honorários, embora não se tenha apresentado o 

laudo nos autos, diante do pedido de complementação formulado, não ha 

como se negar o trabalho inicial realizado pelo expert, com a diligência 

conjunta ao oficial de justiça para cumprimento da tutela, bem como das 

fotos e constatação do trabalho a ser realizado. Com isso, fica 

evidenciado a disponibilidade e o atendimento da ordem inicial, bem como o 

tempo dedicado pelos profissionais, motivo pelo qual consolido como 

definitivo a quantia de 50% já levantada pelo expert, e reputo como 

suficiente para remunerar o trabalho realizado e acima identificado. No 

mais, não tendo aportado aos autos o laudo, expeça-se em favor da 

autora alvará do valor remanescente depositado e constante da conta 

única. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as 

formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO(A))

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. E. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA OAB - SP266554 (ADVOGADO(A))

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para a expedição 

de alvará eletrônico, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 07/02/2020. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018927-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES OAB - 045.624.031-44 (REPRESENTANTE)

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A OAB - 61.074.175/0001-38 

(REPRESENTANTE)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0018927-49.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: LUCAS DE 

OLIVEIRA SOARES, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA 

S/A REPRESENTANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. 

Trata-se de processo em fade de Cumprimento de Sentença ajuizada por 

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES em face de MAPFRE VIDA S.A todos já 

qualificados nos autos. Por meio do petitório de Id. 28860255/28849989 as 

partes informam que transigiram amigavelmente, requerendo extinção do 

processo, bem como que o executado já quitou a divida. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III alínea b e 924 do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo. Sendo assim, determino que seja expedido 

alvará de levantamento das importâncias depositadas nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente de Id. 28695376/ 

28695377, bem como o valo depositado pelo executado Bradesco Vida e 

Previdência S.A. de Id. 28695373/ 28695374. Cumprida as determinações, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058219-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058219-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA EXECUTADO: MARCELO 

ZANDONADI Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002692-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002692-48.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA REQUERIDO: RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002801-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002801-62.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032298-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATCHIE LOPES (AUTOR(A))

SEVERINA MONTEIRO COSTA LOPES (AUTOR(A))

DIEGO MONTEIRO LOPES (AUTOR(A))

PETER MONTEIRO LOPES (AUTOR(A))

HEAT ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENILSON ROSA DE SOUZA (REU)

TAWINE LUDMILA DO NASCIMENTO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032298-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEVERINA MONTEIRO COSTA LOPES, DIEGO MONTEIRO LOPES, HEAT 

ALMEIDA LOPES, KATCHIE LOPES, PETER MONTEIRO LOPES REU: 

VENILSON ROSA DE SOUZA, TAWINE LUDMILA DO NASCIMENTO DE 

SOUZA Vistos etc. Diante do insucesso na citação, apresentado novos 

endereços pela autora, CITE-SE o requerido no endereço de 26380730, a 

fim de que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 335, III do CPC, sob pena de revelia. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024552-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (AUTOR(A))

ANGELO JOAO MENEGUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais , no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018928-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ETIENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029491-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERDON JOVEM DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009033-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA SABINO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT20080-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO BALBINO DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DELCIA DOS SANTOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a carta precatória devolvida e juntada 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá - MT,07/02/2020. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1030641-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA NUNES ALVES (REU)

JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO (REU)

FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA (REU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,07/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036272-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036272-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVO DA SILVA PEREIRA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055084-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BATISTA RONDON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DA SILVA (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

DENIVALDO FILO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1055084-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITA 

BATISTA RONDON DA COSTA REU: DENIVALDO FILO - ME, EDILSON 

GOMES DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059925-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059925-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CRISTIANO MANOEL DE ARRUDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/04/2020 às 13h02min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 
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10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060072-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060072-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060540-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060540-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO GOMES DE AGUIAR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/04/2020 às 13h34min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061395-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO APARECIDO ROMAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061395-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO APARECIDO ROMAO JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061165-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061165-61.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001916-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILSON DIAS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001916-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERONILSON DIAS DA LUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001857-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001857-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JONATHAN SILVA SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 
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processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h34min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061169-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061169-98.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 14h06min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WESLEY ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002731-45.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RENATO WESLEY ANTUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002577-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002704-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PENHA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002704-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOILSON PENHA DAS NEVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h02min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002908-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002908-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDSON OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 122 de 233



administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h34min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003899-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003899-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALCIDES LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCQ7363 MT CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2019 2019 ALCIDES LIMA Sim 

ui-button ui-button QCA4106 MT HONDA/NXR160 BROS ESDD 2016 2017 

ALCIDES LIMA Não ui-button ui-button JZZ4017 MT VW/GOL 1.6 POWER 

2003 2004 ALCIDES LIMA Não ui-button ui-button HSE6000 MT 

VW/SAVEIRO 1.6 2000 2000 ALCIDES LIMA Não ui-button ui-button 

CAW6110 MT IMP/M.BENZ 1989 1989 ALCIDES LIMA Não No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002791-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE JESUS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002791-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOUGLAS DE JESUS FRANCA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 
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requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004662-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE GOMES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004662-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXILENE GOMES QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061199-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MAYARA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061199-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LIGIA MAYARA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 12h46min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061357-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA WINGRID DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061357-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABELA WINGRID DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 14h06min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. M. D. A. (AUTOR(A))

LUCILENE DE MACIEL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000648-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): T. 

A. M. D. A., LUCILENE DE MACIEL SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/04/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004996-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX OAB - MT0008633A-N (ADVOGADO(A))

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004996-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL GONCALVES DE AZEVEDO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Com 

essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, 

ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040613-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA LEITE DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040613-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: JUSSARA 

LEITE DE FIGUEIREDO Vistos. Inicialmente, REVOGO o decisório de id. 

24181558, porquanto o presente feito não se trata de ação monitória. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

promovida por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em desfavor de 

Jussara Leite de Figueiredo, alegando que é fabricante e distribuidora de 

bebidas e firmou contratos de comodatos com o réu, e diante do interesse 

na rescisão, o notificou solicitando a devolução dos bens, mas sem 

sucesso até o momento. Assim, requer a concessão de liminar, para que 

seja a autora reintegrada na posse de 1 Cervejeira 4cx Crystal 220v. Em 

juízo de cognição prévia, o pedido de liminar merece amparo, com base 

nos requisitos legais ínsitos nos artigos 554 a 568 do NCPC, sendo que a 

concessão de liminar nas possessórias dá-se nas ditas ações de força 

nova, regidas pelos arts. 560 a 562 do mesmo diploma legal, que exigem a 

interposição da ação dentro do prazo de ano e dia de turbação ou 

esbulho. Sem este requisito, ex vi do art. 558 e § único do NCPC, o 

procedimento da possessória é o comum, alterando-se apenas no 

concernente à apreciação liminar de reintegração de posse. O processo 

encontra-se instruído com provas pré-constituídas que indicam a 

existência dos requisitos necessários à concessão da liminar de 

reintegração de posse almejada pela parte autora, sendo que no id. 

23975332 consta o contrato firmado entre as partes, os quais contém 

cláusula aduzindo que ele é por prazo indeterminado, bastando a 

notificação para rescisão e retomada dos bens, com no mínimo prazo 24 

horas, cláusula II, demonstrando o exercício da posse indireta, e no 

documento de id. 23975334, está colacionada a prova da notificação. E o 

esbulho perpetrado e a data em que este ocorreu e/ou iniciou pode ser 

aferido pelo documento de id. 23975334, sendo 24 horas após a data do 

recebimento da notificação (05.08.2019), comprovando que o fato ocorreu 

a menos de um ano e dia. Em casos análogos, a jurisprudência de nossos 

Tribunais vem assim decidindo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR EM AÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. “A liminar de reintegração de 

posse se submete à observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse 

anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data 

de sua ocorrência”. (TJMT. RAI nº 20387. ano 2012. Desa. Maria Helena 

Gargaglione Povoas). POSSESSÓRIA – LIMINAR – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA 

– 1. ‘O poder discricionário do Juiz, que lhe permite a concessão de liminar 

em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe formar seu convencimento 

por meio de quaisquer provas, sem vincular-se a prévia justificação, cuja 

realização depende apenas de seu prudente arbítrio. 2. Tratando-se de 

ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia da data da turbação ou 

do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e do CPC, é cabível a 

concessão de liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel, 

em decisão devidamente fundamentada’”. (TRF 4ª R. – AI 89.04.16650-0 – 

PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana). Por fim, para a concessão de liminar 

possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o íntimo 
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convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio, 

prescindo de justificação do alegado, na apreciação do requerimento de 

liminar. Pelo exposto, em razão dos fundamentos alinhados e presentes os 

pressupostos dos arts. 560 e 561 do NCPC, DEFIRO o pedido liminar para 

reintegrar a autora na posse do seguinte equipamento: 1 Cervejeira 4cx 

Crystal 220v, devendo ser expedido o competente mandado, ciente a 

requerente que deverá diligenciar para seu fiel cumprimento. Designo o dia 

01.06.2020, às 11:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE CAMPOS JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

ADELAIDE MASSOLI JARDIM OAB - 329.145.801-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001905-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL DE CAMPOS JARDIM PROCURADOR: ADELAIDE MASSOLI 

JARDIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/04/2020 às 12h46min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005000-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005000-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se a manifestação da parte requerente 

pleiteando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Todavia, a cópia do holerite, como dito, é insuficiente para a comprovação 

da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a sua única renda, 

mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que corrobore com 

essa alegação, como extratos de movimentação bancária, cópia de 

declaração de imposto de renda, entre outros, não havendo mínima 

demonstração segura e convincente de que a parte realmente não possui 

capacidade econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a 

arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste 

modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário recebido pelo requerente, 

conforme o Holerite (ID. 28931971, 28931972, 28931978 e 28931974), até 

prova em contrário, são suficientes para o pagamento das custas 
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processuais, em relação ao valor atribuído à causa, não se mostra 

suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061462-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061462-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME REU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações FMI6560 MT I/VW 

AMAROK CD 4X4 SE 2014 2014 CLINICA MEDICINA E BEM ESTAR EIRELI 

Sim ui-button ui-button NUG8642 MT VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL 2012 

2013 SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA Sim No mais, não restou demonstrada 

a incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, 

do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 
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AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004005-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELENE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARROSO FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

33 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004005-44.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SELENE PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SEBASTIAO BARROSO FELIX 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCT2258 MT 

CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE 2018 2019 SELENE PEREIRA DA SILVA Sim 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. No mais, intime-se ainda a autora para 

renomear a ação, uma vez que execução de título extrajudicial não guarda 

compatibilidade com o pleito condenatório formulado, que mais se encaixa 

em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002207-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIKO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002207-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA REU: KIKO TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 
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próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBZ0150 MT 

VW/NOVO SPACEFOX CL MA 2015 2015 MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

SOUZA Sim ui-button ui-button QBA0565 MT HONDA/BIZ 125 ES 2014 

2014 MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA Não ui-button ui-button 

NPO5872 MT VW/GOL 1.0 GIV 2011 2011 MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

SOUZA Sim Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058636-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058636-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h02min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058741-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNILDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058741-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUNILDES PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058825-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058825-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004276-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004276-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSILENE FERREIRA BARBOSA REU: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 
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sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações OAP4843 MT 

FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2012 2013 ROSILENE FERREIRA BARBOSA 

Não No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004475-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFFER AMANDA BRITO BELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRITO BARBOSA OAB - 013.788.741-88 (PROCURADOR)

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004475-75.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JENNYFFER AMANDA BRITO BELO PROCURADOR: MARCELO BRITO 

BARBOSA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por JENNYFFER AMANDA BRITO BELO em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos, onde alega em síntese que em 

15/05/2019 firmou com o banco requerido um Contrato de Crédito Direto ao 

Consumidor n° 170216088, no valor de R$ 12.496,02 (doze mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e dois centavos) a ser pago em 12 

(doze) parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento para 

15/06/2019 e a última para 15/05/2020. O referido crédito se destinou à 

aquisição do veículo: MARCA: CHEVROLET, MODELO: CRUZE LT, PLACA: 

QBM 5070, ANO E MODELO: 2015/2015, COMBUSTÍVEL: 

ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI: 9BGPB69N0FB232587, RENAVAM: 

01067616966. Aduz ainda que cumpriu rigorosamente com a sua 

obrigação, pagando antecipadamente as parcelas 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 

12. Contudo, após a quitação, em razão de uma doença de sua genitora, 

precisou vender o veículo supramencionado, ao solicitar a baixa da 

restrição à venda lançado no cadastro do automóvel perante o 

DETRAN/MT, o requerido sem qualquer motivo, se recusou em baixar o 

gravame, fato que impossibilita a venda deste bem. Por tais motivos, 

pleiteia pela concessão da medida liminar que obrigue o banco requerido, a 

proceder com a exclusão do gravame do prontuário do referido veículo. 

Como se verifica dos autos, o litígio versa sobre o desfecho do 

cumprimento do contrato de Alienação Fiduciária em desfavor de 

instituição financeira, tendo em vista suposto descumprimento da 

obrigação de baixa do gravame, mesmo frente ao adimplemento dos 

pagamentos. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara 

com competência exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso 

I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas adiante no §1º 

prevê que as ações oriundas de alienação fiduciária e demais operações 

bancárias devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Pelo acima 

exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou especificamente, 

que a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para 

processar e julgar entre outras ações, aquelas decorrentes de operações 

bancárias. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 
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( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) . ” ( N . U 

0023110-26.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA 

AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário.Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM.” (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência em direito bancário desta Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

competente. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058904-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058904-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO LOPES GUIMARAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058982-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058982-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h34min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 
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sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059004-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE TEREZA DIEL PETRINCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059004-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIANE TEREZA DIEL PETRINCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059032-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059032-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059111-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059111-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE DA SILVA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 
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10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059169-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GUIMARAES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059169-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA GUIMARAES DO NASCIMENTO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

24/04/2020 às 12h46min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059244-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDY ALVES DE MOURA NETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059244-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAUDY ALVES DE MOURA NETA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 13h50min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059191-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MAYKELY SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059191-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELLEN MAYKELY SOUZA DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

24/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059286-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZER GEAN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059286-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EZER GEAN DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 134 de 233



Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059366-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059366-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRIAM VEIGA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005315-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005315-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): N. 

T. C. REU: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA 

DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, SEMPRE 

SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 4 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBE9473 MT TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2015 2016 YANOMANI 

CARDOSO ROSA Sim ui-button ui-button FBG1870 MT KAWASAKI/NINJA 
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ZX-10RABS 2012 2012 YANOMANI CARDOSO ROSA Não ui-button 

ui-button KAC8277 MT VW/GOL 1.6 POWER 2003 2004 YANOMANI 

CARDOSO DA ROSA Sim ui-button ui-button GST3260 MT 

YAMAHA/VIRAGO XV250S 1998 1998 YANOMANI CARDOSO DA ROSA 

Não ui-button ui-button pp1pp No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de 

Liminar proposta por N. T. C., menor impúbere, representado por seu 

genitor Yanomani Cardoso Rosa em desfavor de UNIMED NORT 

NORDESTE e SEMPRE SAÚDE, alegando que é beneficiário do serviço de 

assistência à saúde prestada pela requerida e que está acometido com 

infecção respiratória, tendo sido solicitado pelo médico à internação em 

caráter de urgência, todavia, a requerida negou o pedido, ao argumento de 

que ainda não decorreu o período de carência. Requer a concessão de 

tutela de urgência para determinar à requerida a autorizar/custear a 

imediata autorização/internação do requerente no hospital MEDBARRA ou 

em qualquer outro estabelecimento médico que seja necessário para a sua 

saúde, bem como, custeie/forneça o tratamento do plano contrato sob 

pena de multa. A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma 

das vigas mestras da Constituição da República de 1988. Vale ressaltar 

que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a 

inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão 

pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas 

autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, 

a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Tais pressupostos são cumulativos, sendo que 

a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Ademais, deve-se 

ressaltar que o contrato de plano de saúde submete-se à vigência do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e, por isso, nos 

termos do art. 47, suas cláusulas são interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, em virtude da hipossuficiência econômica e 

técnica em relação aos fornecedores e prestadores de serviço. Tal 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 608 do STJ, in 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 

Dessa forma, há incidência do Código de Defesa do Consumidor nos 

contratos de planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as 

partes. Além disso, a relação em comento deve ser pautada, outrossim, 

pelos dispositivos da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Em que 

pese à previsão contratual relativa às carências, importa salientar que 

este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é 

reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da 

Lei nº 9.656: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 

segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as 

respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que 

trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando 

fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos 

a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) 

prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de 

urgência e emergência; O mesmo diploma legal prevê, ainda, a 

obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão 

vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração 

do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes 

de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. A 

propósito, colha-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA INTRACRANIANA - URGÊNCIA 

COMPROVADA - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a 

urgência da necessidade da intervenção cirúrgica, a respectiva cobertura 

pelo plano de saúde é obrigatória, não prevalecendo o período de carência 

fixado no contrato. 2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja 

indenização por danos morais. (TJMT, Ap, 140219/2013, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014). Grifei. AGRAVO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - PERÍODO DE CARÊNCIA - 

GESTAÇÃO - RISCO DE PARTO PREMATURO - EXAMES - URGÊNCIA - 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO - AFASTADA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, concede-se a liminar e determina-se à 

cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a 

manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente do período 

de carência ou de caução. (TJMT, AI, 12488/2014, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/05/2014, Data da publicação no DJE 12/05/2014). Grifei. AGRAVO 

INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. URGENCIA CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA 

FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. É 

de ser modificada a decisão interlocutória devendo ser autorizada a 

cobertura contratual para a realização da cirurgia na coluna, pois, 

consoante os documentos acostados aos autos, resta clara a 

necessidade de a agravante submeter-se à cirurgia na coluna vertebral, a 

fim de preservar sua saúde, a qual restará comprometida, caso o 

procedimento não se realize imediatamente, na forma em que indicada pelo 

médico. Não há falar em carência de vinte e quatro meses para que a 

agravante possa realizar a cirurgia, visto que a situação da autora é de 

urgência, sob pena de causar risco a sua saúde. Multa diária fixada para 

o caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 1.000,00, 

consolidada em até trinta dias. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo 

Nº 70039360482, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/11/2010). Grifei. No caso dos 

autos, há probabilidade do direito da parte autora, vez que há existência 

de relação jurídica entre as partes (ID. 28994148 e 28994153) e a 

necessidade da internação de urgência que foi solicitada pelo médico 

MAURO FERNANDO GOMES FERREIRA, conforme laudos e guia de 

solicitação de internação (ID. 28994150 e 28994151). Por isso, não resta 

dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá 

trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso 
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não seja garantido à internação/cirurgia, bem como os procedimentos 

necessários, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco. Ante 

o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido para determinar a requerida a autorizar a internação, 

conforme prescrito/solicitado pelo médico, no prazo de 48 horas, sob pena 

de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado 

da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 02/06/2020, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital, na sala 01. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se, se 

necessário, pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059378-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059378-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDISON ALVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059388-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059388-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 
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administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 14h06min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059402-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE GONCALVES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059402-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIDIANE GONCALVES MENDES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 

12h46min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059411-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059411-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE PEREIRA DE JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 

14h06min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059503-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059503-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 13h18min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059417-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EURICO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059417-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON EURICO PEREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

24/04/2020 às 12h46min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 09. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059481-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059481-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 13h02min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013687-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013687-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO MIRANDA DA COSTA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada por PEDRO MIRANDA DA COSTA em desfavor de GEAP 

AUTOGESTÃO EM SAÚDE (GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE 

SOCIAL), devidamente qualificados nos autos, alegando que é segurado 

do plano de saúde da reclamada, estando adimplente com os seus 

pagamentos, no mais, informa que é portador da doença de Alzheimer e 

que se encontra em fase grave, necessitando ter uma dieta enteral home 

care em sua residência. Acrescenta que, ao solicitar a cobertura de 

referido tratamento, houve a negativa da ré, ao argumento de que o 

fornecimento de nutrição enteral em domicílio não está previsto na Norma 

Técnica do Programa, vez que não constante no rol de cobertura 

obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por 

tais razões, requer a concessão de tutela antecipada para que seja 

determinado a requerida que efetue a cobertura imediata do procedimento 

de home care dieta enteral, no mérito a procedência integral da presente 

demanda, com a manutenção da liminar, a condenação da promovida ao 

pagamento de indenização por danos morais, ao pagamento de honorários 

e custas processuais. Instrui a exordial com documentos. Tutela deferida 

ao ID. 13311699. Por meio do ID. 13408921 a requerida informa o 

cumprimento da liminar. Devidamente intimada, a parte requerida apresenta 

contestação ao ID. 13547523. Irresignada com a decisão que deferiu a 
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antecipação de tutela, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento nº 

1013687-91.2018.811.0000, o qual não foi conhecido ante a ausência de 

preparo (ID. 18182327). Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (ID. 14179346). Impugnação à Contestação ao ID. 15216192. 

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

ambas as partes manifestaram pela desnecessidade de produção de 

outras provas, requerendo o julgamento da lide. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitem a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa. (Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, passo ao julgamento antecipado da lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Inicialmente, a parte ré impugna a 

concessão da gratuidade de justiça ao requerente, sob a alegação de que 

a mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de trazer 

direito à isenção de custas processuais e verbas sucumbenciais. 

Contudo, esta não merece prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 

1.060/50 que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Assim, incumbe à parte 

impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

Ocorre que a impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, 

devendo ser mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME 

DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO 

SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E 

NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas considerações, rejeito a preliminar 

de impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Pois bem, 

conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por PEDRO MIRANDA DA COSTA em desfavor de GEAP 

AUTOGESTÃO EM SAÚDE (GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE 

SOCIAL), visando a cobertura do procedimento de “home care dieta 

enteral” pela requerida, diante de sua negativa, mesmo sendo filiado do 

plano de saúde, além disso, requer a condenação da mesma em 

indenização por danos morais. Em sua defesa, alega em síntese a 

reclamada que está classificada junto a ANS como Operadora de Saúde 

na modalidade de autogestão multipatrocinada, diferenciando-se dos 

demais planos de saúde, vez que tal modelo de assistência à saúde é 

desenvolvido de acordo com a política assistencial definida pelos próprios 

beneficiários e patrocinadores, não possuindo finalidade lucrativa, que 

devido a sua natureza jurídica, têm-se a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo se submeter às disposições da Lei nº 

9.656/98 que trata especificamente dos planos e seguros privados de 

assistência à saúde e também às normas emanadas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Lei nº 9.961/00). Acrescenta que, 

pelo fato de o autor estar inscrito no plano GEAP GEAP – REFERÊNCIA, 

não há a contemplação de internação domiciliar, ademais, assevera que 

em avaliação pela auditoria de serviços assistenciais, o reclamante 

apresentou pontuaçãi ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de 

Medicina Domiciliar) igual a 09, sendo de baixa complexidade, sendo-lhe 

disponibilizado todo o suporte para a sua desospitalização com equipe 

multidisciplinar do PGC sem dieta enteral, por não fazer parte do rol de 

cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Menciona que, jamais se 

eximiu de suas responsabilidades, adimpliu exatamente com suas 

obrigações, atuou de acordo com o determinado e Estatuto e demais 

normas reguladoras dos planos de saúde que opera, no mais, alude que o 

requerente não acostou aos autos qualquer comprovante que 

demonstrasse de fato que necessitava e cumpria os requisitos para a 

autorização e fornecimento de tal procedimento, restando inexistente a 

configuração de danos morais. De início, faz-se necessário adentrar 

sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor no presente caso. Acerca do tema, o egrégio Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. 

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. 

PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE 

CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO 

MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 

A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de 

autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas 

que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de 

assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de 

beneficiários. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão 

diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à 

administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, 

diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro. Não se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade 

de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Recurso especial 

não provido.(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Nessa mesma 

toada, já decidiu esta corte Mato-Grossense: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – ENTIDADE DE 

AUTOGESTÃO – GEAP – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA 

PARA PROCEDIMENTO MÉDICO – PINÇA DE RADIOFREQUÊNCIA BIPOLAR 

(COBRATION XP) – MATERIAL SOLICITADO E NÃO DISPONIBILIZADO – 

ARTIGO 46 E ARTIGO 54, §§3º E 4º DO CDC – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO .Não se aplica o CDC nos casos em que a operadora do 

plano de saúde for fundação sem fins lucrativos, conforme jurisprudência 

do STJ.Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da 

operadora do plano de saúde para tratamento e/ou fornecimento de 

materiais cirúrgicos, como ocorrido no presente caso, a orientação do STJ 

é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas 

de mero aborrecimento. No que diz respeito ao quantum indenizatório, o 

valor da indenização por danos morais não deve implicar em 

enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o 

ca rá te r  pedagóg i co  que  é  i ne ren te  à  med ida . (N . U 

0021251-17.2013.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, 

Publicado no DJE 02/07/2019) A questão, de outro lado, resta pacificada e 

cristalizada no enunciado sumular nº 608 do egrégio STJ, a qual dispõe 

expressamente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão. Isso porque nos termos da Resolução Normativa- RN nº 137 
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de 14/11/2006, a Agência Nacional de saúde Suplementar definiu as 

autogestões em saúde complementar da seguinte forma, nos termos do 

art. 2º, inciso II, sic: Art. 2º Para efeito desta resolução, define-se como 

operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de 

autogestão: I – a pessoa jurídica de direito privado que, por intermédio de 

seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, opera 

plano privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes 

beneficiários: a) sócios da pessoa jurídica; (Redação dada pela RN nº 

148, de 2007). b) administradores e ex-administradores da entidade de 

autogestão; (Redação dada pela RN nº 148, de 2007). c) empregados e 

ex-empregados da entidade de autogestão; (Redação dada pela RN nº 

148, de 2007). d) aposentados que tenham sido vinculados anteriormente 

à entidade de autogestão; (Redação dada pela RN nº 148, de 2007). e) 

pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação 

dada pela RN nº 148, de 2007). II – a pessoa jurídica de direito privado de 

fins não econômicos que, vinculada à entidade pública ou privada 

patrocinadora, instituidora ou mantenedora, opera plano privado de 

assistência à saúde exclusivamente aos seguintes beneficiários: 

(Redação dada pela RN nº 148, de 2007). a) empregados e servidores 

públicos ativos da entidade pública patrocinadora; (Redação dada pela RN 

nº 148, de 2007). b) empregados e servidores públicos aposentados da 

entidade pública patrocinadora; (Redação dada pela RN nº 148, de 2007). 

c) ex-empregados e ex-servidores públicos da entidade pública 

patrocinadora; (Redação dada pela RN nº 148, de 2007). d) pensionistas 

dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN 

nº 148, de 2007). f) empregados e ex-empregados, administradores e 

ex-administradores da entidade privada patrocinadora ou mantenedora da 

entidade de autogestão; (Redação dada pela RN nº 272, de 20/10/2011) g) 

empregados, ex-empregados, administradores e ex-administradores da 

própria entidade de autogestão; (Incluído pela RN nº 148, de 2007). h) 

aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à própria entidade 

de autogestão ou a sua entidade patrocinadora ou mantenedora; 

(Redação dada pela RN nº 272, de 20/10/2011) i)pensionistas dos 

beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN nº 

272, de 20/10/2011) j) grupo familiar até o quarto grau de parentesco 

consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, criança 

ou adolescente sob guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou companheiro 

dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN 

nº 355, de 2014) k) as pessoas previstas nas alíneas "e", "f", "h", "i"e "j" 

vinculadas ao instituidor desde que este também seja patrocinador ou 

mantenedor da entidade de autogestão; ou (Acrescentado pela RN nº 272, 

de 20/10/2011) III - pessoa jurídica de direito privado de fins não 

econômicos, constituída sob a forma de associação ou fundação, que 

opera plano privado de assistência à saúde aos integrantes de 

determinada categoria profissional que sejam seus associados ou 

associados de seu instituidor, e aos seguintes beneficiários: (Redação 

dada pela RN nº 355, de 2014) a) empregados, ex-empregados, 

administradores e ex-administradores da própria entidade de autogestão; 

(Incluído pela RN nº 148, de 2007). b) aposentados que tenham sido 

vinculados anteriormente à própria entidade de autogestão; (Incluído pela 

RN nº 148, de 2007). c) pensionistas dos beneficiários descritos nas 

alíneas anteriores; e (Incluído pela RN nº 148, de 2007). d) grupo familiar 

até o quarto grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de 

parentesco por afinidade, criança ou adolescente sob guarda ou tutela, 

curatelado, cônjuge ou companheiro dos beneficiários descritos nas 

alíneas anteriores. (Redação dada pela RN nº 355, de 2014) §1º A 

entidade de autogestão só poderá operar plano privado de assistência à 

saúde coletivo e restrito aos beneficiários mencionados nos incisos I, II e III 

deste artigo. (Redação dada pela RN nº 148, de 2007). §2º Constatado o 

descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a entidade de 

autogestão deverá regularizar a situação no prazo de sessenta dias, 

contado do recebimento da intimação efetuada pela ANS. §3º Persistindo a 

irregularidade após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior, a 

ANS aplicará a sanção administrativa cabível e promoverá a 

reclassificação da modalidade da operadora. (...) Assim, da leitura do 

referido artigo se verifica que a relação entre o beneficiário e a Fundação 

é de caráter institucional, já que este faz parte diretamente dos órgãos 

colegiados de deliberação máxima, não podendo ser confundido com 

relação de consumo e/ou fornecimento de serviços. Superada tal 

controvérsia, passo a análise do mérito da demanda. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” In casu, o autor é portador da enfermidade 

denominada de “Alzheimer”, e, lhe foi indicado pelo médico especialista o 

tratamento por meio de home care com dieta enteral em sua residência, 

conforme os documentos colacionados aos autos pela parte autora, qual 

sejam: “Orientações de Alta”, “Sumário de Alta” e “Receita Médica”, 

constantes ao ID. 13289894. Ao solicitar referido procedimento, teve a 

negativa (ID. 13289891) por parte da ré, ao argumento de que o tratamento 

não teria previsão na Norma Técnica do Programa e que não consta no rol 

de cobertura obrigatória da ANS, o que foi reforçado pela demandada em 

sede de contestação, arguindo ainda, que o demandante apresentou 

pontuação igual a 09 junto a ABEMID (Associação Brasileira de Empresas 

de Medicina Domiciliar), conforme “Relatório de Auditoria” (ID. 13547637). 

Neste sentido, já restou pacificado pela jurisprudência que compete ao 

médico de confiança do paciente, munido da fidúcia que deposita no 

profissional da saúde a indicação do melhor tratamento para a reabilitação 

do enfermo, o qual tende a atende-lo, buscando sempre o melhor para a 

preservação de sua vida e saúde, não podendo a operadora de planos de 

saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. Inclusive o 

Egrégio Tribunal de Mato-Grosso se posicionou no sentido de que não é 

possível a exclusão dos tratamentos indicados pelo médico que 

acompanha o paciente, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE 

AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TRATAMENTO 

INDICADO PELO MÉDICO - RISCO À VIDA E À SAÚDE DA CONTRATANTE - 

RECUSA ABUSIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo não estando sujeito ao crivo do código 

de defesa do consumidor, há que se considerar abusiva a RECUSA de 

custeio do procedimento cirúrgico pela contratada quando a patologia a 

ser tratada pelo procedimento e exames necessários encontra-se 

coberta. A RECUSA de TRATAMENTO considerada indevida implica em 

clara violação à dignidade da parte autora e perturbação do seu bem estar 

emocional e psicológico, o que justifica a condenação da prestadora de 

serviços MÉDICOS ao pagamento de indenização por danos morais.” 

(TJMT, N.U 0046475-20.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) Outrossim, embora o tratamento 

médico em domícilio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos 

obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, deve a 

preservação da saúde do paciente prevalecer sobre a conveniência do 

Plano de Saúde, à luz do príncipio da dignidade da pessoa humana e seus 

consectários, que tutelam o direito à vida e à saúde (arts. 1º, III, 5º caput e 

6º, caput da Constituição Federal). Quanto ao dano moral, este é 

presumido nas hipóteses de recusa no fornecimento de 

tratamentos/medicamentos ao paciente que possui a indicação clínica para 

tanto, mesmo quando não aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao 

caso concreto, conforme arresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – GEAP - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO AO 

PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM APARTAMENTO EM HOSPITALCONVENIADO 

– PROCEDIMENTO PREVISTO NO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - 

DESPESAS COM TRANSPORTE, INTERNAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS 

CUSTEADAS PELO SEGURADO – PEDIDO DE REEMBOLSO NEGADO PELA 

OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - 

RECURSO DESPROVIDO. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no 

sentido de reconhecer a existência do DANO MORAL nas hipóteses de 

RECUSA pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que 

estivesse legal ou contratualmente obrigada, sem que, para tanto, seja 

necessário o reexame de provas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

1373969/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 28/05/2013, DJe 

19/06/2013).” (TJMT, N.U 0008913-96.2011.8.11.0003, Ap 21255/2017, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO,Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) – 

destaquei. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 
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de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Nesse sentido, o doutrinador 

FlávioTartuce assevera: “Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se 

entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para 

futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o 

enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum 

indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São 

Paulo: Ed. Método, 2015) – destaquei. Desse modo, considerando as 

peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a gravidade da 

conduta, entendo que o valor a ser arbitrado deve ser de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) mostrando-se proporcional e suficiente aos fins desejados. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR que a requerida tem a 

obrigação de custear/fornecer a cobertura do procedimento de “home 

care dieta enteral”, bem como para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que 

considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. 

RATIFICO a tutela deferida ao ID. 13311699. CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022149-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022149-25.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0006234-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KARA JOSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

MARCELO KARA JOSE OAB - MT12956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074-O (ADVOGADO(A))

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI OAB - MT8623-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO ROBERTO GOMES OAB - MT12922/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

JACYRA VRECH COELHO (ESPÓLIO)

 

Certifico que o Processo nº 0006234-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0034739-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jeferson José Lourenço (REU)

JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 (REU)

LUCIO CARLOS DOS SANTOS 58112189153 (REU)

LUCIO CARLOS DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, considerando que o resultado da 

pesquisa INFOJUD constante no documento de ID. 27001459 se trata de 

endereço já diligenciado (ID. 27001231 ), procedo a INTIMAÇÃO da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034751-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARRIEL DO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005005-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR AULER POLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005005-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITACIR AULER POLO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de 

hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe 

ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa 

legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 
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intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004061-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO MATEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT12056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROMARIZ SILVERIO (EXECUTADO)

ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0004061-07.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABRICIO RIBEIRO MATEUS EXECUTADO: ANDRE ROMARIZ SILVERIO, 

ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Visto. Trata-se 

de cumprimento de sentença (ID 27362882), assim, procedam-se as 

alterações necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044620-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON CUENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044620-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HILSON CUENGA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 

Considerando que ambas as partes manifestaram desinteresse na auto 

composição, procedo ao cancelamento da audiência de conciliação 

designada. No mais, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 350 do 

CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I.V.S.S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS OAB - 016.587.981-55 

(REPRESENTANTE)

RUDINEY PAULO DA SILVA OAB - 037.085.281-82 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004832-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENI OLIVEIRA SANTOS (REU)

NUBIA MARIA DA SILVA (REU)

VICTORIA JANINE DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004832-55.2020 Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as 

guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005267-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI ALECRIM ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005267-29.2020 Visto. Verifica-se que a autora pretende a 

concessão de tutela de urgência, vez que na inicial possui um tópico 

especifico intitulado “Liminarmente”, entretanto, não indicou qual seria o 

pedido de tutela de urgência, assim intime-a para, no prazo de quinze dias, 

emendar a inicial, no sentido de emendar seu pedido de tutela de urgência, 

sob pena de indeferimento (art. 321, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005201-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBERDAN JACINTO MACHADO (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005201-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BOM 

JESUS AGROPECUARIA LTDA, OBERDAN JACINTO MACHADO Vistos. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 319 do 

NCPC, precisamente os incisos II (endereço eletrônico do autor e réu), e 

VII (seu interesse ou não pela realização de audiência de conciliação ou 

mediação), sob pena de indeferimento da inicial. Quanto ao pedido de 
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gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, deverá a parte autora 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob 

pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032783-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MACIESKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

NIVALDA REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, ante a ausência de indicação de 

endereço a ser diligenciado em relação à testemunha Nivalda Rezende na 

petição de ID 28615539, procedo a INTIMAÇÃO da parte requerida para, 

por meio de seu advogado, no prazo de 5 dias, providenciá-lo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005096-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDERI STEFFENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005096-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE VALDERI STEFFENS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 23/04/2020, às 12h46min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005136-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JOHN DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005136-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELTON JOHN DE SOUZA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/04/2020, às 12h46min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005097-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA COSTA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005097-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYNA COSTA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, às 13h18min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061453-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO BRUNO (AUTOR(A))

G. A. B. D. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))
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PJE 1061453-09.2019 Visto. Inicialmente, diante da manifestação da 

requerida de id. 28970139, torno sem efeito a certidão de id. 28970139. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência ajuizada por G.A.B.D.O., representado por 

Leonardo Araújo Bruno, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico, aduzindo que é beneficiária dos serviços de assistência 

médica prestados pela ré, em outubro de 2017, afirma que Déficit 

Psicomotor com diagnostico a ser esclarecido, conforme atestado médico, 

sendo indicado pelo médico tratamento de equoterapia, pediasuit e 

fonoaudiologia laser, sendo negado pela requerida, sob justificativa de que 

os tratamentos estão fora do rol de cobertura obrigatória prevista no rol da 

ANS. Requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida 

realize o custeio de todo o tratamento do autor, composto pelos 

procedimentos de Equoterapia e PediaSuit (fisioterapia intensiva) e 

Fonoaudiologia Laser, sob pena de multa. A requerida se manifesta sobre 

o pedido de tutela de urgência através do id. 28840007, afirmando que os 

procedimentos solicitados não fazem parte da relação de cobertura mínima 

obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual todas as 

operadoras de planos de saúde estão submetidas, ressaltando ainda que 

tais procedimentos não devem ser privilegiados em detrimento de outros 

tratamentos disponibilizados ao autor. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo 

documento de id. 27683716, bem como a necessidade do tratamento 

indicado pelos médicos (Id. 27683714 e 28672698), todavia, a requerida 

nega a cobertura, sob justificativa de que a medicação está fora do rol de 

cobertura obrigatória prevista no rol da ANS, por não possui 

obrigatoriedade em cobertura (id. 27683716, 27683718 e 28840007) O 

caso do autor também é de urgência, vez que o tratamento é essencial 

para o seu desenvolvimento e sua negativa, neste momento de cognição 

sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à 

vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Sabe-se 

que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas 

do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a 

quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da 

negativa da requerida de que o tratamento indicado não esta incluso no rol 

da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui 

referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem 

força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol 

meramente exemplificativo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – 

AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO 

– PRECEDENTES DO STJ –NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO 

PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA 

TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de 

saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no 

contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da 

ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais 

favorável ao consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, 

DJe 10/09/2019) (destaquei) Para a concessão antecipada da tutela 

pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, 

inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no 

artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o 

fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.” (TJMT, Agravo de 

Instrumento Número Único : 1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). 

Jose Zuquim Nogueira, data da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter 

ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar na 

integralidade dos tratamentos de Equoterapia, PediaSuit (fisioterapia 

intensiva) e Fonoaudiologia Laser conforme orientação médica, 

iniciando-se no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do autor 

em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Defiro pedido de prioridade 

processual, considerando a comprovação de ser o autor beneficiário da 

prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I e II do NCPC. Concedo 

os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos termos da Lei n. 1.060/50, 

bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. No mais, 

considerando que a requerida foi devidamente citada (id. 28868997), e 

constituiu advogados nos autos, proceda-se a sua intimação para 

cumprimento da tutela concedida, no prazo de 48 horas. No mais, 

aguarde-se a audiência designada (id. 28708560). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0005883-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE FRANCA BARRETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES BALTAZAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0005883-55.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GILMAR DE FRANCA BARRETO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE FATIMA ALVES BALTAZAR 

Visto. Em cumprimento ao art. 331 do CPC, mantenho a sentença por seu 

próprio fundamento. Cite-se o réu para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadas ou não as contrarrazões, 

proceda-se à imediata remessa do processo ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020590-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade intimar as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 

dias. Processo: 1020590-16.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.091,11; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: 

AUTOR: MARIA APARECIDA GOMIDE Parte Ré: RÉU: CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista 

Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042165-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE RODRIGUES DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0042165-34.2015.8.11.0041. AUTOR: 

ROSIMERE RODRIGUES DE MORAES RÉ: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Visto. Intimem-se as partes sobre o retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, bem como para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se concluso. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017151-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (ADVOGADO(A))

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Intimem-se as partes para 

apresentarem o ato constitutivo do consórcio da Lotufo com a SME, o qual 

fora devidamente arquivado no órgão competente, já que o documento de 

Id. 13913252 se trata apenas de plano de comunicação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353953 Nr: 24508-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. DA S. COSTA - COMÉRCIO ME, ANTONIO 

DONIZETE COSTA, NELMA BOTELHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Certifico que este cumprimento de sentença se encontra extinto e as 

constrições liberadas conforme consta às fls.214/215, razão pela qual 

impulsiono o feito para que retorne ao setor de arrecadação e 

arquivamento. Certifico ainda que para mera consulta, nos termos do 

PROVIMENTO Nº 38/2015 – CGJ, podem - advogados e partes - se dirigir 

diretamente ao setor de arquivo, sendo desnecessário o 

desarquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729004 Nr: 24980-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

OTORRINILARINGOLÓGICO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º, impulsiono o feito a fim de que o executado 

seja intimado, pessoalmente e via DJE, para que se manifeste tomando a 

providência necessária no prazo de 05 dias, ciente de que não o fazendo 

os autos serão remetidos ao aquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029092-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE SOBHIE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO (REU)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1029092-70.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Retrocessão, Usucapião da L 6.969/1981, 

Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARCIO 

HENRIQUE SOBHIE Endereço: RUA C, 65, Apartamento 603, Torre 01, 

CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-322 POLO PASSIVO: Nome: 

DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO Endereço: RUA PROJETADA 7, 

06, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-520 

FINALIDADE:EFETUAR A CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS (art. 259, I e III, NCPC), nos termos da ação 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
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Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL c/c TUTELA 

PROVISÓRIA, distribuída em 14/10/2019, ajuizada por MARCIO HENRIQUE 

SOBHIE, brasileiro, casado, professor, RG nº 1166588-2 SSP/MT, CPF/MF 

nº 469.269.761-04, residente e domiciliado na Rua C, Edifício Bosque da 

Saúde, nº 65, Apartamento 603, Torre I, Bairro Canjica, CEP: 78.050-322, 

Cuiabá/MT, em face de DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO, brasileira, 

solteira, administradora, RG nº 2074324-6 SSP/MT e CPF sob o nº 

794.116.903-78, residente e domiciliada à Rua 07, Quadra 12, Casa 06, 

Bairro Jardim Universitário, CEP: 78.075-520, em Cuiabá/MT.Alega o autor, 

que em meados de janeiro de 2015, a requerida deixou seu veículo no 

pátio da empresa GUIMARÃES & BIANCHI LTDA nome fantasia (AUTO 

SPORT MULTIMARCAS) para que o mesmo fosse vendido, realizando 

então em 18/08/2015 o CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE 

VEÍCULOS. E desde a referida permuta, até os dias atuais, o requerente 

vem exercendo a posse do veículo de forma mansa e pacífica. Contudo, 

destaca o requerente, que nos anos de 2017 e 2018, não conseguiu emitir 

nem pagar os documentos do veículo, muito menos retirar o CRLV, 

aduzindo o DETRAN/MT que somente a proprietária do veículo ou ordem 

judicial poderia realizar tal procedimento. Requer o autor, em sede de tutela 

provisória, que seja expedido alvará de autorização em favor do 

requerente e sua esposa para que possam transitar, abstendo-se os 

DETRAN’s, Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outro órgão de 

fiscalização do trânsito, de apreender o veículo, em razão da ausência do 

certificado de registro e licenciamento do veículo, que seja permitido ao 

requerente pagar todos os débitos pretéritos e futuros do veículo 

Marca/Modelo CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, Ano/fabricação: 2012/2012, 

cor PRATA, renavam 00471825484, placa OAY4553, inclusive seja 

julgado totalmente procedente a exordial e seus pedidos ratificando-se a 

tutela provisória deferida, declarando-se o domínio do requerente sobre o 

veículo, servindo a sentença como título legítimo de propriedade, podendo 

o mesmo realizar todos os atos administrativos ou judicial, inclusive vender 

e transferir a propriedade para terceiros. DECISÃO: Visto. Designo o dia 

05.05.2020, às 08h:30m para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cite-se por edital, 

com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na rede mundial 

de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se a instituição financeira BB 

Administradora de Consórcios S.A. para que manifeste eventual interesse 

na causa, encaminhando cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram, considerando que a existência de alienação fiduciária em seu 

favor. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061453-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO BRUNO (AUTOR(A))

G. A. B. D. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1061453-09.2019 Visto. Inicialmente, diante da manifestação da 

requerida de id. 28970139, torno sem efeito a certidão de id. 28970139. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência ajuizada por G.A.B.D.O., representado por 

Leonardo Araújo Bruno, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico, aduzindo que é beneficiária dos serviços de assistência 

médica prestados pela ré, em outubro de 2017, afirma que Déficit 

Psicomotor com diagnostico a ser esclarecido, conforme atestado médico, 

sendo indicado pelo médico tratamento de equoterapia, pediasuit e 

fonoaudiologia laser, sendo negado pela requerida, sob justificativa de que 

os tratamentos estão fora do rol de cobertura obrigatória prevista no rol da 

ANS. Requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida 

realize o custeio de todo o tratamento do autor, composto pelos 

procedimentos de Equoterapia e PediaSuit (fisioterapia intensiva) e 

Fonoaudiologia Laser, sob pena de multa. A requerida se manifesta sobre 

o pedido de tutela de urgência através do id. 28840007, afirmando que os 

procedimentos solicitados não fazem parte da relação de cobertura mínima 

obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual todas as 

operadoras de planos de saúde estão submetidas, ressaltando ainda que 

tais procedimentos não devem ser privilegiados em detrimento de outros 

tratamentos disponibilizados ao autor. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 
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parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo 

documento de id. 27683716, bem como a necessidade do tratamento 

indicado pelos médicos (Id. 27683714 e 28672698), todavia, a requerida 

nega a cobertura, sob justificativa de que a medicação está fora do rol de 

cobertura obrigatória prevista no rol da ANS, por não possui 

obrigatoriedade em cobertura (id. 27683716, 27683718 e 28840007) O 

caso do autor também é de urgência, vez que o tratamento é essencial 

para o seu desenvolvimento e sua negativa, neste momento de cognição 

sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à 

vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Sabe-se 

que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas 

do autor, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a 

quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da 

negativa da requerida de que o tratamento indicado não esta incluso no rol 

da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui 

referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem 

força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol 

meramente exemplificativo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – 

AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO 

– PRECEDENTES DO STJ –NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO 

PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA 

TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de 

saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no 

contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da 

ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais 

favorável ao consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, 

DJe 10/09/2019) (destaquei) Para a concessão antecipada da tutela 

pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, 

inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no 

artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o 

fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.” (TJMT, Agravo de 

Instrumento Número Único : 1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). 

Jose Zuquim Nogueira, data da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter 

ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar na 

integralidade dos tratamentos de Equoterapia, PediaSuit (fisioterapia 

intensiva) e Fonoaudiologia Laser conforme orientação médica, 

iniciando-se no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do autor 

em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Defiro pedido de prioridade 

processual, considerando a comprovação de ser o autor beneficiário da 

prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I e II do NCPC. Concedo 

os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos termos da Lei n. 1.060/50, 

bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. No mais, 

considerando que a requerida foi devidamente citada (id. 28868997), e 

constituiu advogados nos autos, proceda-se a sua intimação para 

cumprimento da tutela concedida, no prazo de 48 horas. No mais, 

aguarde-se a audiência designada (id. 28708560). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1044117-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOA REPRESENTACAO COMERCIAL LIMITADA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044117-89.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

ATHOA REPRESENTACAO COMERCIAL LIMITADA - ME EMBARGADO: SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Visto. Recebo os embargos 

para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não vislumbro os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, a execução 

ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC). 

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, apre-sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033912-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES (AUTOR(A))

GRAZIELA RODRIGUES PRATES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033912-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES TESTEMUNHA: GRAZIELA 

RODRIGUES PRATES REU: V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP 

Vistos. Considerando a certidão de ID 28988500, não restando outra 

alternativa, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020 às 14:45 horas, devendo ser intimadas as partes através de 

seus advogados, e a testemunha arrolada pelo autor por oficial de justiça, 

conforme determinação de ID 26067959. Advirto a gestora para o 

cumprimento adequado dos atos processuais, evitando a procrastinação 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032988-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. V. D. S. (EXEQUENTE)

DENILZA NUNES VITAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032988-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D. N. V. D. S., DENILZA NUNES VITAL EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Cientifique-se o Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025762-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025762-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO CARLOS DA SILVA MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033069-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR DAMIAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033069-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLAIR DAMIAO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. OLAIR DAMIÃO SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/04/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, ausência de 

documentos indispensáveis, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28047654). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 149 de 233



POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência 

de documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir pela ausência do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

OLAIR DAMIÃO SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25% permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 
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(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032761-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. B. (AUTOR(A))

HELENA BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

HELENA BRITO DOS SANTOS OAB - 028.982.821-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032761-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELENA BRITO DOS SANTOS, S. R. B. REPRESENTANTE: HELENA BRITO 

DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. SALOMÃO RODRIGUES BRITO, menor representado por sua 

genitora HELENA BRITO DOS SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos 

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 19/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos morais, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28038308). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 
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indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SALOMÃO RODRIGUES BRITO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada em 25% permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 
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dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040217-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

I. M. A. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040217-35.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

I. M. A. G., ARIANE ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Cientifique-se o Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032970-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILAS GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032970-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

UILAS GOMES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. UILAS GOMES DA COSTA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

19/05/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, ausência de documentos indispensáveis, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009, da 

inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 27344162). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 
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APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência 

de documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir pela ausência do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/05/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

UILAS GOMES DA COSTA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75% 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 
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por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ $ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032910-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS CARVALHO DE SA (AUTOR(A))

ELIANE LEITE DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032910-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL MARTINS CARVALHO DE SA, ELIANE LEITE DE SA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria 

de menor complexidade procedo ao julgamento. GABRIEL MARTINS 

CARVALHO DE SÁ, menor representado por sua genitora ELIANE LEITE 

DE SÁ, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/11/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28039343). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 
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homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GABRIEL MARTINS CARVALHO DE SÁ, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 

50% permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 
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entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032976-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VINICIUS DE MELO FANELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme 

disposto no art. 90, § 3º, CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0021845-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MARCELO DESSBESELL (REU)

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., ajuizou Ação Regressiva 

de Ressarcimento de Dano em desfavor de Ivan Marcelo Dessbesell e 

Barbosa e Dalla Rosa Ltda., todos qualificados nos, alegando que firmou 

com o Sr. Jamilson Haddad Campos contrato de seguro de eventuais 

riscos sobre o veículo Hyundai Sonata 2.4, ano 2011/2012, placa 

OAY-0088, e que no dia 19/19/2012, o bem segurado, conduzido por 

Alline Garica Haddad, transitava pela Avenida República do Líbano, 

quando colidiu com veículo M.Benz, placa KET-2458, ano 2002, de 

propriedade da ré Barbosa, conduzido pelo corréu Ivan, o qual interceptou 

a trajetória do veículo segurado, vez que invadiu a referida avenida em 

manobra de marcha à ré, na tentativa de adentrar em um barracão 

existente no local. Narra que indenizou o segurado, e procedeu a 

inúmeras tentativas junto à ré acerca do ressarcimento, mas sem 

sucesso, assim, requer a procedência da demanda para que a parte 

requerida seja condenada ao pagamento de R$ 8.298,44 (oito mil, 

duzentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), além das 

verbas de sucumbência. A parte ré apresenta contestação (Id. 

26936939), aduzindo que não invadiu a pista, estava apenas manobrando 

o caminhão para adentrar em um estabelecimento/barracão, ocasião em 

que a condutora do veículo segurado, que vinha em alta velocidade e 

desatenta, não conseguiu evitar a colisão; que ao avistar o veículo, a 

condutora não adotou as medidas necessárias de segurança, tendo culpa 

exclusiva pelo acidente, ou no mínimo culpa concorrente; que mesmo não 

entendendo pela culpa, a parte ré efetuou pagamento à empresa Oficina 

Multimarcas Bravel – WB, no valor de R$ 2.937,21, acerca da franquia do 

seguro. Requer a improcedência do pedido inicial, ou, reconhecimento de 

culpa concorrente, restando a proporção de 50% no dever de indenizar, e 

que eventuais valores já pagos sejam abatidos em dobro, segundo art. 

940, CC. Réplica no arquivo de Id. 26936995. Audiência de instrução e 

julgamento foi realizada (Id. 26937108); a ré apresentou suas alegações 

finais (Id. 28091978), já a autora deixou transcorrer o prazo para tanto (Id. 

28722599). É o relatório. Decido. Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. 

pretende ser ressarcida do valor que desembolsou para pagar o seguro 

referente ao contrato instrumentalizado pela apólice n. 33.31.12791380.0, 

firmado com o Sr. Jamilson Haddad Campos, para cobertura do veículo 

Hyundai Sonata 2.4, ano 2011/2012, placa OAY-0088. A Súmula 188 do 

Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação 

regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o 

limite previsto no contrato de seguro. Assim, é lícito à seguradora, na 

condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o 

causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida. No caso 

dos autos, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, uma vez 

que indenizou os prejuízos decorrentes do acidente, fazendo jus, desde 

que configurada a responsabilidade da parte ré, ao ressarcimento das 

despesas suportadas. Vê-se que na certidão de acidente de trânsito (Id. 

26936147), o condutor Ivan, ora corréu, noticiou que “[...], estava 

manobrando o caminhão para entrar no barracão da empresa em frente ao 

local onde aconteceu o acidente, entrei na Av. em marcha ré e não 

percebi a aproximação do outro veículo, vindo a colidir com este (Sonata), 

[...].” – Negritei. No tocante ao boletim de ocorrência, a testemunha Maria 

de Nazaré narrou o seguinte: “Maria de Nazaré: Quando eu cheguei no 

Batalhão de Trânsito tinha esse sistema. Aí o pessoal chegava, 

apresentava o documento do veículo pra narrar o fato no caso, né. Juíza: 

E você colocava o que eles narravam? Maria de Nazaré: Sim. Dava uma 

folha para eles escrever e transcrevia no sistema. Advogada: A senhora 

confirma o que está no boletim de ocorrência? Maria de Nazaré: O modelo 

era esse sim [...]. É que tipo lá, esse chefe da 3ª sessão, no caso, quem 

atendia lá assinava. Às vezes não era eu que registrava, às vezes como 

o condutor ia lá, retirar, aí eu imprimia e assinava como foi feito lá”. Já a 

testemunha Aline Garcia Haddad, condutora do veículo segurado, assim 

relatou: “Quando a carreta... eu vi a carreta já atravessada na rua assim 

dando ré, ele veio de ré, então não deu nem tempo né. Eu freei, o que eu 

raciocinei é mirar no cantinho que tinha do canteiro, pra não atingir né, mas 

ele veio vindo. Eu acredito que ele olhou, achou que não, né, não vinha 

carro ou não deu tempo e deu ré. [...] Ele saiu de repente [...]”. Resta 

incontroverso que o veículo conduzido pelo corréu Ivan, estava em 

manobra de marcha à ré na Avenida República do Líbano, onde colidiu 

com o veículo segurado. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe: Art. 194. 

Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas 

manobras e de forma a não causar riscos à segurança: Infração – grave; 

Penalidade - multa. (Negritei). A marcha ré é um modo anormal de 
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condução, empregada por conta e risco do condutor, em razão do perigo 

que ela apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando assim 

proceder. Em que pese toda a alegação da parte requerida, ela não 

conseguiu comprovar que o réu Ivan, condutor do veículo M.Benz, placa 

KET-2458, de propriedade da corré Barbosa, agiu com prudência e 

cuidado ao realizar a manobra ou que a autora estava em alta velocidade, 

não deixando dúvida de que é o responsável pelo mesmo (art. 373, II, 

CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DA 

SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA RÉ. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CULPA 

EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE 

TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. Cuida-se de ação regressiva em que a 

seguradora, sub-rogando-se nos direitos da segurada, busca o 

ressarcimento do montante despendido com o pagamento da indenização 

securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Dos autos, 

extrai-se que o veículo de propriedade da parte apelada, ao realizar 

manobra em marcha ré para sair de estacionamento, colidiu com veículo 

segurado que transitava pela pista. Vê-se que a parte ré não nega o 

acidente, bem como que o condutor do referido veículo admitiu que não viu 

o carro do segurado ao realizar a manobra, o que ocasionou a colisão. 

Mister ressaltar que a prudência e diligência é de quem perpetra manobra 

em marcha ré, no sentido de atestar e confirmar que inexistem carros 

trafegando pela via. Isso porque a manobra perpetrada em marcha ré é 

excepcional, devendo o condutor que a imprime agir com prudência e 

acercar-se de todos os cuidados necessários antes de a impetrar, 

certificando-se da inexistência de outros veículos transitando na via, 

assim como de aguardar a sua passagem caso estejam trafegando no 

momento da manobra. Dever geral de cautela dos condutores. Arts. 28 e 

34 do CTB. Outrossim, é certo que cabe à parte ré prova de fato 

desconstitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Todavia, em 

momento algum logrou êxito em comprovar que seu preposto agiu de 

forma diligente e prudente, limitando-se a ré a argumentar que a parte 

autora é quem deveria comprovar os fatos narrados, sendo certo que, de 

acordo com o princípio da impugnação específica dos fatos, serão 

presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados 

especificamente pelo réu em sua contestação. Reponsabilidade civil 

objetiva indireta. Teoria do risco criado. Arts. 932 e 933 do CC/2002. 

Nessa toada, a proprietária do veículo, ora ré, ainda que não haja culpa de 

sua parte, responderá pelos danos eventualmente ocasionados a 

terceiros na utilização do seu veículo pelo seu preposto, desde que seja 

comprovada a culpa deste. Nesse sentido, o conjunto fático probatório 

colhido nos autos leva a crer que o condutor do veículo de propriedade da 

parte ré agiu com imprudência e negligência, desrespeitando as regras de 

trânsito, causando dano patrimonial ao segurado passível de indenização. 

Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Reforma da sentença para que 

a ré seja condenada a ressarcir à seguradora o montante despendido com 

o pagamento da indenização securitária, com correção monetária e os 

juros legais devendo incidir a partir da data do desembolso. Inversão do 

ônus de sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJRJ, AP 

0032596-45.2015.8.19.0054, Vigésima Primeira Câmara Cível, Des(a). 

André Emílio Ribeiro Von Melentovytch - Data de Julgamento: 27/02/2018 - 

Data de Publicação: 28/02/2018). Negritei. Não bastasse isso, a parte 

requerida também aduz que efetuou o pagamento da franquia para 

conserto do veículo segurado, o que contradiz com a afirmação de que 

não deu causa ao acidente, e tal importância não engloba a despesa 

arcada pela parte autora. No mais, resta comprovado que a parte autora 

pagou R$ 8.298,44 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e 

quatro centavos), para conserto do veículo segurado (Id. 26936147 e 

26936146), cumprindo o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil, devendo ser ressarcido pela parte requerida. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na Ação Regressiva de Ressarcimento 

promovida por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em desfavor de 

Ivan Marcelo Dessbesell e Barbosa e Dalla Rosa Ltda., para condenar a 

parte ré ao pagamento de R$ 8.298,44 (oito mil, duzentos e noventa e oito 

reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo 

desembolso. Condeno também a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este 

que arbitro 20 % sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 0003343-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

VISE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME OAB - 15.543.125/0001-35 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

METODO ENGENHARIA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA MARTINS OAB - MT19191-O (ADVOGADO(A))

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 0003343-73.2015.8.11.0041. REPRESENTANTE: VISE 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: BC CUIABA I 

EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A., METODO ENGENHARIA S A 

Visto. Trata-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas 

com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars proposta por Vise Construções e 

Incorporações Ltda. - ME em desfavor de BC Cuiabá I Empreendimento 

Imobiliário SPE S/A e Método Engenharia S/A, objetivando a concessão da 

medida liminar para imediata realização de perícia técnica a fim de vistoriar 

a obra BC Genebra Brasil Beach Cuiabá e, ao final, a procedência do 

pedido de prova pericial. Com a inicial vieram os documentos de ID 

27187441 a ID 27188064. Foi deferida a medida liminar requerida, 

acolhendo as justificativas apresentadas pela autora, sendo nomeada 

perita para produção de prova pericial e determinada a citação da parte 

contrária. A requerida Método Potencial Engenharia S/A apresentou 

contestação e documentos (ID 27188084 a ID 27188393), com a alegação 

de ausência dos requisitos para deferimento da medida liminar, pugnando 

pela revogação da decisão e extinção do feito, e, subsidiariamente, 

apresentou quesitos e indicou assistente técnico. A requerida BC Cuiabá I 

Empreendimento Imobiliário SPE S/A apresentou contestação e 

documentos (ID 27188540 a ID 27188836), alegando ausência de 

pressupostos legais para a concessão da liminar, requerendo a 

revogação da decisão e extinção do feito, e, subsidiariamente, indicou 

assistente técnico e requereu prazo para apresentação de quesitos. O 

laudo pericial foi acostado ID 27188837 a ID 27188841. A parte autora se 

manifestou quanto ao laudo e apresentou impugnação à contestação ID 

27188846. As requeridas apresentaram manifestação quanto ao laudo ID 

27189045 a ID 27189273. O laudo complementar foi apresentado ID 

27189277 a ID 27189278 e a manifestação das partes ID 27189280 a ID 

27189432. A perita prestou esclarecimentos quanto ao laudo 

complementar ID 27189434 a ID 27189435 e as partes se manifestaram ID 

27189438 a ID 27189706. Novamente a perita prestou esclarecimentos ID 

27189708 e as partes se manifestaram ID 27189710 a ID 27189711e ID 

28287406. É o relatório. Decido. Sabe-se que o presente procedimento tem 

por escopo tão somente a produção de prova para ser utilizada na ação 

principal, não havendo que se discutir questões de mérito. Assim, embora 

as requeridas tenham pleiteado esclarecimentos por parte da perita, 

requerendo inclusive audiência para tanto, tem-se que tais pedidos são 

descabidos, vez que o laudo consta devidamente detalhado e os 

esclarecimentos prestados anteriormente são suficientes ao fim a que se 

destina a presente ação. Ademais, a prova produzida deverá ser 

apreciada no juízo da causa principal, que pode, a qualquer tempo, 

determinar mesmo de ofício, a realização de nova perícia dentro de seu 

prudente arbítrio. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO A PERÍCIA REALIZADA ID 27188837 a ID 27188841, bem 

como os laudos complementares, declarando extinta a presente Medida 

Cautelar de Produção Antecipada de Prova, com base no art. 487, I, do 

CPC. Em se tratando de autos eletrônicos, deixo de atender ao disposto no 

artigo 383 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033236-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATOS BEZERRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033236-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO MATOS BEZERRA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCELO MATOS BEZERRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

27/01/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, a falta de interesse processual em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa, e o defeito de representação. No mérito 

alega inexistência de obrigação de pagar valor residual, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 27344784). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir, 

devido à satisfação da indenização em esfera administrativa, esta 

alegação não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de 

que o recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “E M E N T A-APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DE DPVAT - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA DA 

DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVADA 

- INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a necessidade do 

provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de interesse de 

agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro obrigatório de 

DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na reclamação da 

diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez permanente 

ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a vítima receber 

indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. O 

termo inicial para a correção monetária nos casos de indenização por 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 

(DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.” 

(TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, 

Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) A parte ré alega a 

necessidade de regularização da representação, argumentando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se 

em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento, pelo que 

afasto a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/01/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que MARCELO MATOS BEZERRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75% permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte autora 

alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), como consta ID 22123918, logo a 

parte faz jus ao valor remanescente de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011033-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011033-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HERIKA MONIQUE MARTINS DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. HERIKA MONIQUE MARTINS DA 

SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/05/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de adequação do valor da causa. No mérito alega ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma 

de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de necessidade de adequação do 

valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto 

máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo 

indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não 

merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto 

receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que 

ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir 

valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, a ré alega a ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento essencial para o 

deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 
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IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento, comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

06/05/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que HERIKA 

MONIQUE MARTINS DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

completa do membro inferior esquerdo avaliada em 75%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial completa do membro inferior 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009137-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ANASTACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009137-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZA ANASTACIA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032276-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032276-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a impugnação ao pedido de 

concessão da justiça gratuita. No mérito alega a ausência de prova de 

acidente de trânsito, ausência de prova da invalidez permanente da parte 

postulante, impossibilidade do pagamento superior ao limite indenizatório, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre a cerca da prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré impugnou o pedido de concessão da justiça gratuita formulado 

pela parte autora, argumentando que o autor possui condições de arcar 

com as despesas processuais, requerendo a revogação do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Pois bem, o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 

dispõe que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Desse modo, incumbe à parte 

impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

Assim, além da impugnante não ter promovido qualquer prova nesse 

sentido e considerando o valor da causa e o comprovante de renda 

mensal juntado pelo autor, conclui-se que deve ser mantido o benefício. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR 

BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI 

DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas 

considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta na estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25% e 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte autora tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 
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habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100% e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

cinco centavos). Totalizando a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Com relação ao pedido 

de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com o não aceitamento do pedido 

administrativo, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos 

e seis reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017317-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017317-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL ARAUJO SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOEL ARAÚJO SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/10/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de 

danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 26750967). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega a necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/10/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOEL ARAUJO SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior direito de média intensidade avaliada em 50% e 

invalidez permanente parcial incompleta na estrutura torácica de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte autora tenha requerido 
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complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70 e 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo 
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da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014387-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVELLYN CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014387-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KEVELLYN CONCEICAO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021650-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021650-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 20/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, e da inépcia da inicial devido ausência de boletim de 

ocorrência. No mérito alega a falta de nexo de causalidade entre a lesão e 

o acidente de trânsito, ausência de comprovação da cobertura para o 

veiculo envolvido devido a não identificação da placa, imprescindibilidade 

de produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, improcedência do pedido de danos morais, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos ID 28913481. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do prévio requerimento 

administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação da ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 
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em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. No mérito, a parte ré aduz ainda que os 

dados do veículo automotor não foram apresentados, o que impossibilita a 

comprovação de que este é coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, 

sabe-se que não se trata de documento fundamental ao feito. Além disso, 

ainda que houvesse inadimplência com relação ao prêmio do seguro 

obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o indivíduo, 

conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO 

– SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/12/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 
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condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008882-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE DA SILVA MONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008882-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLIAN HENRIQUE DA SILVA MONTE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045127-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSELIA AZEVEDO LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032897-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIANETE FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033111-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VILAR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033111-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JESSICA VILAR DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011167-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018694-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO BIANQUIM REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOSE ANTONIO 

BIANQUIM, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/09/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa, 

ausência de documentos indispensáveis, e a falta de interesse processual 

em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito 

alega inexistência de obrigação de pagar valor residual, da inaplicabilidade 

do código de defesa do consumidor, da constitucionalidade da Lei 11.495, 

da improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio 

da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25497198). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, a parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação da ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, vez que não foram informados 

os dados do veículo automotor esta não prospera, pois a falta de 

pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da indenização, 

pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, devido à satisfação da indenização em esfera 

administrativa, esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “E M E N T 

A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 11/09/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE ANTONIO BIANQUIM, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de média intensidade 

avaliada em 50% permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido complementação 

do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o 

deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 
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redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta ID 19801801, logo a parte faz jus ao valor remanescente de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o 

valor pago em sede administrativa, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0005883-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE FRANCA BARRETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES BALTAZAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0005883-55.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042165-34.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE RODRIGUES DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042165-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 10ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005117-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR(A))

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005117-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Brookfield 

Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 

14.901.299/0001-60). Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034584-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a juntada das buscas (Id. 

28432183), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004532-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE CAMPOS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004532-93.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Aureo de 

Campos Pinheiro em desfavor de Banco do Brasil S/A. Designo audiência 

de conciliação para o dia 25/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a 

empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis 

em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059274-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO MOREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joão luiz spolador (REU)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059274-05.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Dario Moreira de Carvalho em desfavor de Washington Siqueira 

Barbosa e João Luiz Spolador. Designo audiência de conciliação para o 
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dia 14/04/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060010-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060010-23.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Julia Pinto 

Costa representada por Milena Cristina Pinto da Rocha em desfavor de Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes S/A. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001309-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001309-69.2019.811.0041 Vistos. 

Considerando a Portaria n. 1455/2018/PRES e a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

30/04/2019, às 08:30 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001309-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001309-69.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Cherilyn Karine Fritsche (CPF nº 027.072.811-23). Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013524-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GIRUS TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013524-48.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Girus 

Transportes EIRELI EPP (CNPJ nº 14.668.089/0001-73). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Não 

sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027143-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027143-74.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Zenilde Izabel Norberto da Silva em desfavor de Banco DAYCOVAL S/A, 

com pedido de tutela de urgência, para que o requerido se abstenha de 

efetuar descontos na folha de pagamento do autor, bem como que, 

autorizada a inversão do ônus da prova, a parte requerida exiba os 

contratos de empréstimo consignado e a autorização para desconto em 

folha. Consta na inicial que a parte autora é servidora pública estadual e, 

após não concordar com os valores líquidos que estaria recebendo, 

retirou os holerites para verificar seus recebimentos. Informa que foi 

surpreendida com a existência de descontos mensais efetuados em sua 

conta, referentes a empréstimos consignados, desde o ano de 2011. 

Aduz que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a instituição 

financeira requerida, sendo fraudulento o contrato que originou o débito. 

Relata que contatou a parte requerida para a solução do impasse, todavia, 

não obteve êxito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que se surpreendeu com a 

diminuição de sua renda líquida, verificando a existência de diversos 

descontos referentes a empréstimos consignados não contratados, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que o 

requerido se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento do 

autor, bem como que, autorizada a inversão do ônus da prova, a parte 

requerida exiba os contratos de empréstimo consignado e a autorização 

para desconto em folha. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem 

acolhimento. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, tendo em 

vista os diversos empréstimos consignados contraídos em instituições 

financeiras diversas, inexistindo elementos suficientes acerca da conduta 

irregular da requerida. Do mesmo modo, ausente e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, haja vista que os descontos se 

iniciaram no ano de 2011, sendo necessária a oitiva da parte contrária 

para a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 07/04/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060049-20.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060049-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por Francisco Rodrigues Soares em desfavor de Tokio 

Marine Seguradora S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida pague a indenização decorrente do sinistro, no valor de R$ 

61.026,20 (sessenta e um mil vinte e seis reais e vinte centavos). Consta 

na inicial que o autor formalizou negócio jurídico com a requerida, 

contratando um seguro de automóvel, com vigência da data de 17/12/2018 

até 17/12/2019. Aduz que na data de 10 de maio de 2019, ocorreu um 

sinistro envolvendo o veículo segurado e, após realização da vistoria e 

orçamento, restou previsto o pagamento de indenização no valor de R$ 

63.694,45 (sessenta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos). Relata que a requerida se negou a realizar o 

pagamento da indenização devida, com o argumento de que o autor deu 

causa ao acidente, diante do excesso de velocidade, o que excluiria a 

cobertura de pagamento. Acrescenta o autor que a negativa de 

pagamento é abusiva. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa o autor que contratou seguro de automóvel junto 

à requerida, todavia, após a ocorrência de um sinistro, a mesma se negou 

a efetuar o pagamento da indenização, com o argumento de que o autor 

deu causa ao acidente, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência, para que a requerida pague a indenização decorrente do 

sinistro, no valor de R$ 61.026,20 (sessenta e um mil vinte e seis reais e 

vinte centavos). Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca da conduta 

irregular da requerida, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Analisando detidamente o 

documento de id 27462919 onde se encontram as condições gerais do 

seguro contratado, especificamente o item 12, que constam as exclusões 

gerais (riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro), observa-se que os 

riscos ocasionados pelo segurado não se enquadram no conceito de 

cobertura do seguro, estando excluído o pagamento decorrente dos 

mesmos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/04/2020, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060404-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060404-30.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Allianz Seguros S/A em 

desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/04/2020, às 10:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060498-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060498-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos 

ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em 

desfavor de Sindicato Rural de Pedra Preta. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/04/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019664-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019664-98.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10511219), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004983 Nr: 25514-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALMEIDA DA PAULA RAMOS, VANESSA 

CHRISTINE MATIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo legal, realizar o depósito dos valores correspondentes aos 

honorários periciais, conforme determinação de fls. 118/119..

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970433 Nr: 9502-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GONÇALVES, AUZENI BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIPLES LTDA, HENRIQUE MACIEL CARMO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062556 Nr: 52148-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BENEDITO DE VASCONCELOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para 

manifestar sobre o pedido de extinção feito pela parte autora, no prazo 

legal.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077110 Nr: 58667-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A "VIVO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:25524-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 31, uma vez que a mesma não 

foi publicada para o patrono correto do requerente, assim faço o cadastro 

do mesmo e encaminho a republicação da decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Considerando a ausência de documentos que comprovem que a restrição 

se refere a contrato de telefonia fixa, determino o regular prosseguimento 

do feito.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 19, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Jhony O. Silva – Estagiário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956855 Nr: 3498-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DA SILVA ALENCAR MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822, 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIRONDON - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da sentença de fls. 99/101, uma vez que a mesma 

não foi publicada para o patrono correto do requerido, assim faço o 

cadastro do mesmo e encaminho a republicação da sentença abaixo 

transcrita:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Ideal Nutrição Animal LTDA 

em face de S. da Silva Alencar Maia – ME (Loja do Produtor).

Sustenta a autora que a requerida adquiriu mercadorias através das notas 

fiscais n.º 000.019.798 e 000.020.421, totalizando o montante de R$ 

4.750,13 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e treze centavos), 

sendo que as mercadorias foram entregues.

A requerente informa que a parte requerida não pagou os boletos e houve 

várias tentativas de resolver amigavelmente o conflito, mas todas as suas 

tentativas restaram infrutíferas.

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido a fim de que 

a requerida seja condenada ao pagamento da quantia R$ 2.939,27 (dois 

mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

Deu à causa o valor de R$ 2.939,27 (dois mil novecentos e trinta e nove 

reais e vinte e sete centavos).

 Instruiu o pedido com os documentos de fls. 09/27.

A decisão de fls. 28 designou a audiência de conciliação e determinou a 

citação da requerida.

Citada por edital foi nomeado o Núcleo de Prática Jurídica da UNIRONDON 

para atuar como curador da requerida, que apresentou contestação por 

negativa geral às fls. 63/66, acompanhada dos documentos de fls. 67/68.

Impugnação a contestação de fls. 71/72.

O feito foi saneado conforme fls. 75 ocasião em que foi fixado como ponto 

controvertido à legalidade das cobranças efetuadas e o débito existente.

 Às fls. 76 a parte autora trouxe aos autos os tipos de provas que 

pretende produzir.

A audiência de instrução ocorreu conforme termo de fls. 96, quando foi 

tentada a conciliação, não houve êxito e as partes pugnaram por 

memoriais remissivos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Ideal Nutrição Animal LTDA 

em face de S. da Silva Alencar Maia – ME (Loja do Produtor).

Relata a autora que a empresa requerida comprou as mercadorias 

descritas nas notas fiscais de forma parcelada, porém, não quitou todos 

os boletos. Desse modo, observa-se que os documentos encartados com 

a inicial são provas suficientes da alegação do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO 

NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - 

DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. Julga-se 

monocraticamente a apelação quando é clara sua improcedência. É 

relativa a presunção de veracidade provocada pela revelia. No entanto, 

quando presentes documentos que atestam a existência da dívida e eles 

não são impugnados tampouco é comprovado o adimplemento, os valores 

são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, 

Data da publicação no DJE 13/10/2014. )

Também restou comprovado que as mercadorias objeto da cobrança 

foram endereçadas e entregues a empresa ré e estão lastreadas em 

notas fiscais (fls. 19/20). Portanto, inexistindo dúvida quanto à existência 

do negócio, bem como quanto à entrega das mercadorias, incumbia à 

requerida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora (art. 333, II, CPC), mas não o fez, motivo pelo qual a 

procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

 Nesse sentido:

 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROPAGANDA EM 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM 

CONTRATOS E NOTAS FISCAIS - REVELIA - RECURSO DO REVEL - 

INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO - IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA OU VEICULAÇÃO DA 

MATÉRIA CONTRATADA - MATÉRIA DE FATO -PRESUNÇAO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR - NÃO 

CONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 

Despropositada a impugnação por ineficácia executiva do título em ação 

de cobrança embasada em contratos e notas fiscais. “Se o réu não 

contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor.” (art. 319 do CPC). No recurso de apelação não é lícito ao revel 

negar os fatos que lhe ensejaram a condenação. (TJMT, Ap 106799/2010, 

DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2011, 

Publicado no DJE 22/11/2011)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança ajuizada 

por Ideal Nutrição Animal LTDA em face de S. da Silva Alencar Maia – ME 

(Loja do Produtor) para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.939,27 (dois mil 

novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), acrescidas de 

correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento, juros de 1% ao 

mês a partir da citação.

b) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da 

causa.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença.

 Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983300 Nr: 15524-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, 

manifestar-se sobre petição de fls. 180/184 requerendo o que entender de 

direito.

Nicole Alves Lessa - Estagiária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017359-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO REAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVM EDUCACIONAL LTDA. (REU)

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n°1017359-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Negativação 

Indevida ajuizada por Alex Sandro Real da Silva em desfavor de 

Faculdade AVM Integrada e UNYLEYA Editora de Cursos S/A. Consta na 

inicial que o autor é usuário dos serviços educacionais prestados pela 

parte requerida e que, no mês de fevereiro, por diversas dificuldades 

financeiras, deixou de realizar o pagamento da mensalidade, todavia, 

realizou o trancamento da matrícula somente no mês de abril/2015. Aduz 

que o pedido de trancamento da matrícula foi indeferido, tendo em vista os 

débitos existentes em nome do autor. Acrescenta que a dívida relativa aos 

meses de maio a dezembro do ano de 2015 é indevida, tendo em vista que 

o autor requereu o trancamento da matrícula no mês de abril de 2015. 

Requer diante dos fatos, o julgamento procedente da ação a fim de seja 

autorizado o depósito judicial da quantia de R$ 471,05 (quatrocentos e 

setenta e um reais e cinco centavos), determine a exclusão do nome do 

autor do cadastro de proteção ao crédito, seja declarada a inexistência de 

débitos, referentes aos títulos executivos vencidos após o pedido de 

trancamento do curso de pós-graduação (abril a dezembro de 2015), 

declarados a rescisão contratual entre as partes, bem como, condenada 

ao pagamento de indenização por danos morais na quantia não inferior a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deu a causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Instruiu o pedido com documentos ID. 7995706 - 7995935. No 

despacho inicial ID. 822817, foi deferido o pedido de consignação, 

determinada a intimação da parte autora para efetuar o depósito, e a 

citação da requerida. Pela manifestação de ID. 14437217, a parte autora 

requereu a inclusão no polo passivo da empresa UNYLEYA Editora de 

Cursos S/A, o que foi deferido por este juízo pela decisão ID. 16131346. 

Citadas, as requeridas apresentaram contestação ID. 18139964, 

acompanhando os documentos ID. 18139968-18140356. Manifestação da 

parte autora ID. 28720156, informando o depósito judicial realizado perante 

8024181-50.2017.8.11.0001 do 3º Juizado Cível de Cuiabá. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Passo, então, a decidir a causa. 

Relata o autor que firmou contratação de prestação de serviços junto às 

requeridas a fim de fazer o curso de pós-graduação na Faculdade AVM e 

como forma de pagamento foi entregue a parte demandada 16 folhas de 

cheques no valor de R$ 158,95 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos) cada, que deveriam ser descontados mensalmente. 

Informa que devido a imprevistos, optou por pedir o trancamento do curso 

no mês de abril de 2015; contudo, a requerida não realizou o procedimento 

e ainda, depositou os cheques, que foram devolvidos pelos motivos 11 e 

12. Além disso, a demandada inseriu o nome do autor no cadastro 

negativo dos órgãos de proteção ao crédito. Ao contestar a ação, a 

requerida alega que apesar de ter recebido o pedido de trancamento não 

efetuou o procedimento, uma vez que o autor estava inadimplente e, de 

acordo, com o contrato firmado entre as partes, havendo prestações em 

aberto não era possível trancar o curso. Assim, entende que agiu no 

exercício regular do direito. Imperioso ressaltar que existe entre as partes 

típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e art. 2º do mesmo Diploma. Por essa 

razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. Não 

conseguiu o requerido se desincumbir da responsabilidade pelo ilícito 

realizado. O autor comprovou ter solicitado o trancamento do curso junto à 

requerida no mês de abril de 2015 (ID. 7995857), assim como, demonstrou 

que a requerida, mesmo ciente do seu pedido, continuou a descontar os 

cheques sem que houvesse a contraprestação pertinente, ou seja, que o 

autor tenha dado continuidade ao curso, frequentando as aulas, 

realizando as provas, etc. Assim, o item 17 do Manual do Aluno (ID. 

18139971) que vincula o deferimento do pedido a quitação das obrigações 

financeiras junto à instituição, trata-se de cláusula abusiva em afronta ao 

art. 51, IV e § 1º, III, do CDC. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. 

NEGATIVA DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE 

PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, COMO TAMBÉM DO VALOR 

CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) MENSALIDADES VINCENDAS, 

CORRESPONDENTE AO SEMESTRE QUE SE PRETENDE TRANCAR. 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA PARA COMPELIR A 

QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 6º, DA LEI 9.870/99. 

COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. CLÁUSULA ABUSIVA. INCIDÊNCIA 

DO ARTIGO 51, §1º, III, DO CDC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O 

acórdão embargado não possui vício a ser sanado por meio de embargos 

de declaração, uma vez que o Tribunal se manifestou acerca de todas as 

questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora 

posta e submetida. 2. É nula a cláusula contratual que condiciona o 

trancamento de matrícula de instituição de ensino superior ao pagamento 

do correspondente período semestral em que requerido o trancamento, 

bem como à quitação das parcelas em atraso. 3. Isso porque, a cobrança 

das mensalidades vencidas e não quitadas como condição para que se 

viabilize o trancamento da matrícula constitui penalidade pedagógica 

vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do disposto no artigo 

6º da Lei n. 9.870/99. 4. Do mesmo modo, tem-se por nula de pleno direito, 

nos ditames do artigo 51, §1º, III, do CDC, a cláusula contratual que prevê 

a cobrança das mensalidades correspondentes ao período semestral em 

que solicitado o trancamento da matrícula. Ao trancar a matrícula, o aluno 

fica fora da faculdade, não frequenta aulas e não participa de nenhuma 

atividade relacionada com o curso, de modo que não pode ficar refém da 

instituição e ver-se compelido a pagar por serviços que não viria receber, 

para poder se afastar temporariamente da universidade. 5. Ademais, 

embora o estabelecimento educacional tenha o direito de receber os 

valores que lhe são devidos, não pode ele lançar mãos de meios proibidos 

por lei para tanto, devendo se valer dos procedimentos legais de 

cobranças judiciais. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1081936/SP, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 26/11/2008) [grifos nossos] “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. Constitui cláusula abusiva aquela que prevê a cobrança 

de mensalidades escolares vincendas, após o pedido de trancamento de 

matrícula pelo aluno, ou condiciona o pedido de trancamento ao pagamento 

de prestações vencidas, sendo, portanto, nula de pleno direito (CDC, art. 

51, IV e §1º, III). No caso dos autos, inexigível o débito exequendo, ante o 

reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que estabelece o 

pagamento de valores relativos à prestação de serviço educacional, não 

recebido pela parte aluna embargante apelada, após o pedido de 

trancamento de matrícula por ela apresentada, o que restou 

suficientemente demonstrado (...). Omissis. Recurso não provido.” (TJSP - 

Apelação nº 1003239-48.2017.8.26.0309, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª 

Câmara de Direito Privado, j.20/08/2018). No tocante aos danos morais, o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, disciplina que o 

fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços. Esse tipo de indenização, que 

encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no 

art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que 

o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, 

agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e 

transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a 

indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, 

sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa 

aos direitos personalíssimos da parte. No caso, por ser cobrado de valor 

por dívida inexistente e ter ainda seu nome negativo junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, é devido o pagamento de danos morais. 

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização 

por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam 

alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em 

termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem 

como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores 

contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da 

proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 
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autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a presente Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Negativação 

Indevida ajuizada por Alex Sandro Real da Silva em desfavor de 

Faculdade AVM Integrada e UNYLEYA Editora de Cursos S/A para: a) 

Declarar rescindido a contração de prestação de serviços firmado entre 

as partes; b) Declarar inexistente o débito referente aos títulos executivos 

vencidos após o pedido de trancamento do curso de pós-graduação (abril 

a dezembro de 2015); c) Confirmar a tutela antecipada concedida a 

respeito da consignação em pagamento. d) Condenar os requeridos 

solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); e) Condenar os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Expeça-se ofício para os órgãos de proteção ao crédito a fim de excluir o 

nome do autor dos bancos de dados de proteção ao crédito (SPC 

–SERASA-Cartórios). Com relação ao depósito judicial efetuado (ID. 

28720175), intime-se a parte requerida para adoção das providências 

pertinentes junto ao Terceiro Juizado Cível da Capital. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifestem as partes no interesse da execução da sentença. P. I. C. 

Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Carlos Roberto 

Barros de Campos Juiz de Direito em substituição legal

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001490-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COLOR EIRELI - ME (REU)

MARIA IVAN COSTA BAIMA (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer o endereço correto para dar prosseguimento a 

expedição do novo mandado, visto que o Código de Endereçamento Postal 

(CEP) citado na petição de ID 24934503, não coincide com o endereço 

supracitado. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005894-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID. 23879266. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de ID. 

23879266, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não 

cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012897-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CHITOLINA (REU)

LEONARDO BELLINCANTA CHITOLINA (REU)

JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016337-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 
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diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022666-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MELO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Impugnação ao cumprimento de sentença de id. 25795213 foi apresentada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022290-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO TICIANELI (REU)

PROSPERAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008409-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DA COSTA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012454-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOBRAX SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (REU)

CRISTINA SOUZA DA SILVA (REU)

FABIANO PAVANELLI DE ALBUQUERQUE (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022162-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS DE ARRUDA COIMBRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que o posicionamento adotado pelo 

magistrado titular deste juízo é o de não aceitar a citação por correio, pois, 

apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação 

da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo 
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Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos 

a doutrina mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do 

Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos 

casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam 

inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no 

processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual 

código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a 

viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por 

oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos 

autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo 

Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. 

São Paulo: Editora Revista do . p.88)”. Sendo assim, procedo à intimação 

da Parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004763-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

EVERSON MARIOT MACEDO (EXECUTADO)

SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046926-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO LIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020572-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSGD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIANGELA SCHORR GUGELMIN DORILEO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 
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vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034918-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES WENDELL SILVA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008919-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA BARBOSA LIMA 83458255168 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030254-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008515-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 181 de 233



BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REU)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012310-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

m ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012310-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: RODRIGO SOARES DE LIMA Vistos etc. Indefiro o pedido 

de suspensão por falta de amparo legal. No mais, foi assinada a carta 

precatória, portanto, cumpra a autora o despacho ID.20908240, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Não cumprido, intime-se via correio para 

cumprir no mesmo prazo e admoestação. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058141-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA KAROLLY LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a retirada da certidão expedida de id. 28998968, bem como, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035185-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

INFORMAR nestes autos qual o setor competente para recebimento do 

ofício determinado na decisão de id. 23089258 (de 03.09.2019), 

atentando-se, ainda, a informação contida no documento de id. 27308246 

(de 11.12.2019), no qual a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

- SEPLAG afirma ter realizado a suspensão dos descontos quato ao 

contrato n. 1612681. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334224 Nr: 4754-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLYANELY REINALDO - ME, OKSANA 

REINALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que as partes entabularam o acordo às fls. 152/154, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

A Defensoria Pública tomou ciência do respectivo acordo, informando não 

haver contato com as Executadas, visto ser nomeada como curadora 

especial, devendo o Juízo decidir quanto a necessidade de intimação 

pessoal das partes acerca da minutada de acordo (fls. 159).

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente, tenho ser desnecessária a intimação das Rés, visto que 

constam as assinaturas da empresa e de Jullyanely na minuta de acordo 

de fls. 152/154, além de ser vantajosa a transação, diante do débito e o 

montante já solvido.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido 

das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823641 Nr: 29730-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Revisão de Contrato em fase de 

cumprimento de sentença.

Às fls. 236/237 Raimundo foi intimado a acostar aos autos os 

comprovantes de todas as parcelas pagas, já que a prova do pagamento 

é sempre do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de homologação do 

laudo apresentado.

 No entanto, às fls. 241 o autor afirmou que o banco deixou transcorrer o 

prazo para apresentação dos comprovantes, o que não corresponde com 

a determinação de fls. 236/237, e que ocasionou na nova remessa dos 

autos à Contadoria Judicial que apresentou o laudo complementar de fls. 

243/245.

Desta feita, intimo RAIMUNDO para acostar aos autos os comprovantes de 

pagamentos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos e 

liberação do montante consignado na conta única em favor do Banco.

CUMPRIDO, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda ao cálculo, levando em consideração a impugnação de fls. 247, 

CASO CONTRÁRIO, conclusos para proceder o disposto no parágrafo 

anterior.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882590 Nr: 18331-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT, SHEILA CRISTINA NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que as partes entabularam novo acordo para pleiteando pela 

homologação de seus termos e suspensão do feito até o adimplemento 

integral da avença – fls. 109/112.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

26/02/2021, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao bem dado em garantia (fls. 06), acosto aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel, momento em que verifico que consta em 

sua certidão três registros de hipotecas em favor do Exequente, todavia 

os prazos indicados para o vencimento dos títulos já transcorreram.

Por conseguinte, defiro o pleito de penhora do imóvel matriculado sob o n° 

15.355 de propriedade do Executado Nereu Natt, reduzindo-se a termo 

conforme disposto no artigo 838 do CPC, comunicando-se ao 1º Registro 

de Imóveis de Poconé/MT, via malote digital, com fulcro no artigo 837 do 

CPC, nada impedindo que por garantia cumpra o credor o contido no artigo 

844 do CPC., intimando os devedores via correio com aviso de 

recebimento, da penhora em comento.

Destarte, faço constar que os demais atos, ficarão para após notícia de 

descumprimento da avença.

Transcorrido o prazo, intime-se o Exequente para manifestar-se em 15 

dias acerca do adimplemento da avença.

Outrossim, o Banco foi intimado às fls.86 - 03/05/2016, para em 15 dias, 

comprovar a baixa da averbação, nos veículos de fls.44 e 50, 

quedando-se inerte, portanto, concedo o prazo de 15 dias para cumprir 

sob pena de multa do artigo 77, IV do CPC, diante da resistência indevida 

ao comando judicial, já que a execução se encontra garantida por um 

imóvel, restando, para quitação da dívida 04 parcelas trimestrais de 

R$4,777,24.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021991 Nr: 32906-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI CREDITO S/A FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO DIOGO DE SOUSA 

RODRIGUES - OAB:OAB/ DF 35.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual ajuizada 

por Carla Patrícia Antunes da Silva em face de Omni Crédito.

Aos 18/12/2019 a Instituição Financeira apresentou minuta de acordo 

celebrado entre as partes, requerendo sua homologação e extinção (fls. 

87/88), salientando que a última parcela deveria ser paga aos 13/10/2019.

Ante o lapso temporal entre a data da última parcela a ser paga e a 

protocolização do requerimento mencionado acima, tenho por adimplida a 

composição realizada.

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido".

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual o 

que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138248 Nr: 26665-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS 

VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 Vistos...

Ante a sentença prolatada nos autos código 1171862 em apenso, que 

julgou a procedência parcial dos Embargos, a Instituição Financeira 

interpôs Recurso de Apelação, sem contrarrazões, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225539 Nr: 13295-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA. - ME, JORGE 

RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 49/55v, devidamente 

contrarrazoado às fls. 59/62v, em face de a sentença que julgou 

procedentes os Embargos à Execução (fls.34/36), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1285567 Nr: 3443-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP, DORACY 

GALHARDE KAZIKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos...

Prefacialmente, faço constar que, a partir das fls. 44, há paginação 

irregular dos autos, portanto, verifique o senhor Gestor e faça as devidas 

correções.

 Ante a interposição do Recurso de Apelação, devidamente 

contrarrazoado, em face de a sentença que julgou parcialmente 

procedente este feito, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1311089 Nr: 11155-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAMITA RIBEIRO MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos...

Lançada a sentença de fls. 45/47v que julgou o feito parcialmente 

procedente, a Embargada interpôs Recurso de Apelação às fls. 62/70, 

com contrarrazões às fls. 76/77v.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 909667 Nr: 36594-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CRISTINO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos...

Ante a sentença prolatada em conjunto com os autos código 897214 em 

apenso, que julgou procedentes os pedidos formulados neste caderno 

processual e parcialmente procedentes os da Revisional, ambas as partes 

apelaram e contrarrazoaram, assim, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas homenagens e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 98486 Nr: 13408-84.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MARIA METELO, ROSARIA GAIVA METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, FERNANDA TANAHASHI 

RIBEIRO PINTO - OAB:6359, Sidnei Dal Moro - OAB:8607, SIRLEI 

FÁTIMA ROMANZINI - OAB:8162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 (...)Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b do 

Código de Processo Civil.Com efeito, segue alvará em favor do Banco 

Bradesco, conforme dados bancários indicados às fls. 207.Banco 

Bradesco - 237;Agência nº 0417;Conta Corrente nº 1-9;Titularidade de 

Banco Bradesco,CNPJ nº 60.746.948/0001-12.Após a renúncia ao prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806566 Nr: 13046-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNAMITA RIBEIRO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a sentença prolatada nos autos código 1311089 em apenso, que 

julgou a procedência parcial dos Embargos, a Instituição Financeira 

interpôs Recurso de Apelação, com contrarrazões, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403689 Nr: 35636-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES ELIANE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC - FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, por ser público e notório que o Banco Finasa S/A foi 

incorporado pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, proceda a 

substituição processual do polo ativo e as anotações devidas.

Tendo em vista a manifestação da contadoria do juízo de fls. 231, intimo o 

banco para exibir os extratos de pagamento de todos os contratos, onde 

constem os valores das parcelas, vencimentos, valores pagos e datas 

dos respectivos pagamentos.

Após, remetam-se os autos à contadoria judicial.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos...

Lançada a sentença de fls. 166/168 que julgou parcialmente procedentes 

os pedidos formulados neste feito, a requerente interpôs Recurso de 

Apelação às fls. 182/190v, com contrarrazões às fls. 194/198.

 Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954911 Nr: 2561-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP, 

DORACY GALHARDE KAZIKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a sentença prolatada nos autos código 1285567 em apenso, que 

julgou a procedência parcial dos Embargos à Execução, a Instituição 

Financeira interpôs Recurso de Apelação, com contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897214 Nr: 27718-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CRISTINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4.482, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130053/SP

 Vistos...

Lançada a sentença que julgou o feito parcialmente procedente, a 

requerida interpôs Recurso de Apelação às fls. 240/245, também o 

fazendo o requerente às fls. 247/254v. As contrarrazões foram 

apresentadas às fls. 258/264v e fls. 265/269.

 Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384164 Nr: 20217-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVONSIR RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT

 Vistos etc...

Ante a resposta do Departamento de Depósitos Judiciais (fls. 213), bem 

como, os extratos das contas vinculadas ao processo que segue este, 

remetam-se os autos à contadoria do juízo, para que proceda ao cálculo 

conforme disposto às fls. 200.

Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 899009 Nr: 29062-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EZIO DIAS VIDRAGO, EUNETE 

ESMERALDA DE SOUSA VIDRAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOESTER RODRIGO MARÇAL 

SIQUEIRA - OAB:17.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos...

Inicialmente tenho que o processo deve ser chamado à ordem tendo em 

vista o erro contido no despacho de fls.152, que determinou a substituição 

da BV Financeira pelo Banco Bradesco Financiamento, PROCEDENDO o 

retorno da BV ao polo passivo da demanda.

CUMPRIDO, tenho que lançada a sentença de fls. 188/196v, que julgou o 

feito parcialmente procedente, o requerido interpôs Recurso de Apelação 

às fls. 198/209v, com contrarrazões de fls. 212/220.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823568 Nr: 29661-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELZI SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Revisional de Contrato em fase de 

cumprimento de sentença.

Indefiro o pleito formulado pela autora às fls. 344/345, haja vista a 

necessidade de liquidação da sentença exarada no feito, devendo a 

autora evitar atos dessa natureza, salientando que o laudo elaborado pela 

contadoria do juízo não se encontra totalmente de acordo com o 

determinado no decisum.

Não obstante a ausência de exibição dos comprovantes de pagamento 

solicitados às fls. 339 pelo perito nomeado, vislumbra-se que o Banco 

acostou aos autos a planilha de evolução do saldo devedor e pagamentos 

efetuados referente ao contrato objeto da lide, do qual intimo Rita Elzi para 

manifestar em 15 dias, observando esta, que no caso de impugnação, 

deverá fazê-lo mediante documento hábil (comprovante de pagamento), 

visto que a perícia terá como fim a regularização do 

contrato/pagamento/sentença e resistência indevida, poderá dar azo a 

multa do artigo 77 do CPC.

Concordando, com a documentação juntada, no que diz respeito ao 

pagamentos efetuados, DESIGNO o dia 09 de março de 2020, às 14h para 

o início dos trabalhos, devendo a perícia ser concluída no prazo de 30 

dias.

Intime-se o Sr. Perito Gerson Fanaia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 318019 Nr: 20860-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença SOMENTE quanto aos honorários advocatícios.

Às fls. 130 a parte credora pugna pela intimação do devedor para 

pagamento dos honorários de sucumbência, conforme determinado em 

sentença.

Desta feita, expeça-se EDITAL DE INTIMAÇÃO do devedore, nos moldes 

dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo o edital ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para, que o devedor no prazo de 15 dias efetue o pagamento de R$ 

1.382,38 (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC.

Empós, em caso de silêncio, devidamente certificado, intime-se o credor 

para atualização do débito, bem como requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio do credor, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 357532 Nr: 27863-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS OTÁVIO LEITUM BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Deixo de determinar a juntada da petição protocolo 1022951/2019, que se 

encontra na capa dos autos por ser evidente o equívoco ocorrido no 

peticionamento, já que o teor não se refere ao presente feito, devendo a 

peça ser devolvida à Defensoria Pública.

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

A sentença de fls. 116/119 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de LUIS OTÁVIO LEITUM 

BARRETO, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa”.

Às fls. 121 o requerido pugnou pela intimação do banco para juntar aos 

autos o valor de venda do bem, para fins de compensação do valor da 

dívida.

O banco exibiu a nota de venda do bem, e os autos foram remetidos à 

Contadoria Judicial para cálculo.

A Contadoria Judicial apresentou o laudo de fls. 136/141, do qual as 

partes foram intimadas para se manifestarem, no entanto, somente o 

requerido por meio da Defensoria Pública manifestou concordância.

É o relatório.

Decido.

Ante a ausência de manifestação da instituição financeira acerca do 

laudo, HOMOLOGO-O.

No mais, considerando que não há pedido de cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 886844 Nr: 21162-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME, 

MARIA JOSE M. DE SOUZA NOQUELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

Segue informações concernentes ao RAI.n.1001223.90.2020, 

encaminhadas via malote digital.

No mais, tendo em vista a R. Decisão proferida nos declaratórios, 

considerando que a prova de pagamento é do devedor e que naquela fez 

o douta Magistrado constar "bem como eventuais pagamentos efetivados", 

antes do processo ser encaminhado à Contadoria, INTIMO os devedores, 

para no prazo de 15 dias, comprovar todos os pagamentos levados à 

efeito, quanto ao contrato em discussão, sob pena do contador, 

considerar somente os contidos no caderno processual, indeferindo a 

inversão para esse desiderato à Instituição Financeira.

No mais, considerando que o imóvel matrícula 29.518 – 6º Ofício, foi dado 

em garantia no contrato às fls.59, reduza-se a termo a penhora e 

intimem-se os devedores, por meio de seu advogado, procedendo a 

Instituição Financeira nos moldes do artigo 844 do CPC.

Faço constar que os demais atos expropriatórios, serão concretizados, 

após a homologação do cálculo, nos termos do Embargos de Declaração: 

“determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do 

débito, considerando-se o contrato objeto da ação, fls. 57/61, os extratos 

acostados às fls. 62/66, bem como, eventuais pagamentos efetivados na 

conta bancária no curso da manutenção do contrato e os parâmetros 

determinados na sentença que revisou o contrato, fls. 178/182.

CUMPRIDO ou não, encaminhe-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017694-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARINA DO CARMO LOPES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1017694-97.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 12.159,69; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: chapeco, 308, centro, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ANA KARINA DO 

CARMO LOPES FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 12.159,69 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil 

seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 

apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a 
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parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 

dias), ficará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

edital. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com Ação Monitória 

contra a parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito 

Bancária, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o pleito contido no ID. 17575092, 

procedendo a pesquisa de endereço via Infojud, sendo declinado o mesmo 

da exordial (extrato em anexo). Posto isto, visando a celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia da 

requerida Ana Karina do Carmo Lopes, nos termos do artigo 257, inciso II 

do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a 

certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso 

para deliberações. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinícius Marini Kozan, 

digitei. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034970-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP (EXECUTADO)

 

publi PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1034970-10.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 145.999,49; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: Execução de Título Extrajudicial POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, 

NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP 

Endereço: FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com 

Ação de Busca e Apreensão contra a parte ré, visando a posse do 

veículo descrito nos autos. Ante a localização incerta do Réu, o MM Juiz 

converteu os autos em Ação de Execução, determinando a citação por 

edital para que a parte requerida pague o débito abaixo descrito, com a 

possibilidade de reconhecer a dívida e mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas e honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor do débito. Feito isso, pode parcelar o saldo remanescente em até 6 

prestações mensais e consecutivas, acrescida de correção monetária e 

juros de 1%, conforme os artigos 827 e 916 do CPC. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço do Requerida e seu sócio, 

Sr. Alexandre (indicado pelo Infoseg), momento em que foi declinado o da 

exordial (extrato anexo). Destarte, defiro o requerimento de ID. 22477449 

e assim CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição. Art. 4° DL 911/69: “Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)” Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

Mostra-se possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

de execução, quando "o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 

ou não se achar na posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Data de Julgamento: 25/08/2015, Décima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Denota-se ainda, que o 

Executado se encontra em lugar incerto e não sabido, assim em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 
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atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Cumpra-se." 

Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO FALCAO, digitei. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033288-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1033288-20.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 77.951,66; ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]; TIPO: BUSCA E APREENSÃO (181); POLO ATIVO: 

Nome: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: BASE 

DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Endereço: FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A 

parte autora ingressou com Ação de Busca e Apreensão, visando a 

restituição do bem descrito na petição inicial, ante a inadimplência da parte 

requerida. DESPACHO/ DECISÃO: "Aberta a audiência constato a ausência 

do Bradesco Leasing, como de costume por parte da instituição financeira 

Bradesco. No mais, constato que as diligencias para localização da Base 

Dupla resultaram infrutíferas, conforme informação do Sr. Oficial de 

Justiça não indicando o autor local adequado para cumprimento do 

mandado. Outrossim no ID 20646713 requer o Bradesco Leasing a 

conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de 

execução por titulo extrajudicial, requerimento este totalmente divorciado 

da realidade do caderno processual, visto que na inicial apresentou como 

ação de busca e apreensão, tendo como base um contrato de 

arrendamento mercantil e ao ser intimado para devida adequação ao invés 

de requerer a ação de reintegração de posse, pediu para que fosse 

convertido em ação de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de 

tutela, procedimento ordinário, sem possibilidade de conversão em 

execução. Diante do acima exposto indefiro o pedido e em face da não 

indicação de endereço outro da empresa requerida, determino a citação 

da requerida via edital, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso para 

deliberações. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 

o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCAO, digitei. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO 

JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023053-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CARDOSO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023053-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 
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CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: SIDNEI CARDOSO 

PINTO Vistos, etc. Apesar dos equívocos constantes no item 3 do acordo, 

tenho que será em sete parcelas a primeira de R$5.000,00 e as demais de 

R$4.058,98 totalizando 29.353,88. HOMOLOGO o acordo de vontades 

firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora 

de Consórcio Nacional Honda em face de Sidnei Cardoso Pinto (ID. 

22901995), e determino a suspensão do feito até o adimplemento da 

avença (15/03/2020), nos termos do artigo 313, inciso II. Indefiro o pedido 

de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da 

restrição judicial em face da inexistência de determinação judicial nesse 

sentido. Transcorrido o prazo acima, intime-se o Requerente para, em 05 

dias, informar acerca do adimplemento da avença. Cumpra-se. Cuiabá, 06 

de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013007-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (REU)

MT POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013007-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

MT POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LEONARDO OLIVEIRA 

DANTAS Vistos, etc. HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta 

Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em 

face de MT Power Comercia e Serviços Ltda Me e Leonardo Oliveira 

Dantas (ID. 25572711), e determino a suspensão do feito até o 

adimplemento da avença (01/04/2020), nos termos do artigo 313, inciso II. 

Transcorrido o prazo acima, intime-se o Requerente para, em 05 dias, 

informar acerca do adimplemento da avença. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014940-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014940-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR Vistos, 

etc. HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face de Ismael 

Batista Rodrigues Junior (ID. 25445131), e determino a suspensão do feito 

até o adimplemento da avença (10/11/2026), nos termos do artigo 313, 

inciso II. Transcorrido o prazo acima, intime-se o Requerente para, em 05 

dias, informar acerca do adimplemento da avença. Cumpra-se. Cuiabá, 06 

de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036079-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

locu ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036079-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDIMAR DE OLIVEIRA REU: OMNI 

FINANCEIRA S/A TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos n° 

1036079-88.2019 – Ação de Revisão Contratual Aos 5 de fevereiro de 

2020, às 14:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 

1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada do autor e o advogado da 

Instituição Financeira. Aberta a audiência, informa a Instituição Financeira 

a ausência de proposta de acordo no presente caderno processual, bem 

como, já apresentou contestação. Sai a advogada do autor, devidamente 

intimada para impugná-la no prazo legal, aduzindo os mesmos que 

inexistem outras provas a serem produzidas além daquelas constantes 

nos autos. NADA MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, Estagiária, o 

digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. 

Jennifer Costa de Andrade Advogada da parte Autora Dr. Darlan de 

Oliveira Bernardino Advogado da Instituição Financeira

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036082-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA FERREIRA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036082-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANE APARECIDA FERREIRA 

FONTES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos nº 

1036082-43.2019 – Ação de Revisão Contratual Aos 6 de fevereiro de 

2020, às 15:00 horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 

1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza e a advogada da autora. Aberta a 

audiência, constato a ausência da Instituição Financeira, informando a 

advogada da autora que houve acordo extrajudicial na Busca e 

Apreensão, razão pela qual protesta pelo prazo de 15 dias para 

comprovar a perda de objeto do presente caderno processual. NADA 

MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dra. Jennifer Costa de 

Andrade Advogada da parte Autora

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036509-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036509-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVALDETE RODRIGUES DE 

ALMEIDA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos n° 
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1036509-40.2019 – Ação de Consignação em Pagamento Aos 6 de 

fevereiro de 2020, às 15:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta a audiência, 

constato a ausência de ambas as partes, não havendo pedido de 

desconsideração deste ato solene, portanto, aplico à ambos a multa de 

2%, fixada nos termos do artigo 334, §8º do CPC. No mais, verifico que foi 

apresentada contestação, motivo pelo qual intimo o autor para 

impugnação. NADA MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, Estagiária, o 

digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004638-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

int ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004638-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GIOVANI DE ASSUNCAO 

KRUGER REU: BANCO PAN TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Autos n°1004638-89.2019 – Ação de Revisão Contratual Aos 5 de 

fevereiro de 2020, às 16:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da parte 

autora e o advogado e o preposto da Instituição Financeira. Aberta a 

audiência, informam as partes que já foi anexado ao feito um acordo no 

qual protestaram pela extinção da ação nos termos do artigo 487, III, b do 

CPC. As partes presentes reiteram os termos do acordo e protestam pela 

extinção da ação. Diante do exposto, homologo o acordo de vontades, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos nos termos do artigo 487, III, b 

do CPC, julgo e declaro extinta a presente ação e diante da desistência do 

prazo recursal, proceda-se o imediato arquivamento. Saem as partes 

devidamente intimadas. NADA MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, 

Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Dra. Jennifer Costa de Andrade Advogada da parte Autora Dr. 

Felipe Velasques Amaral Sr. Mayko Francisco Dutra Advogado da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035185-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035185-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ENEIDE MARIA DE CAMPOS REU: 

BANCO BMG S.A TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos n° 

1035185-15.2019 – Ação Declaratória de nulidade contratual C/C 

Repetição de Indébito e danos morais Aos 6 de fevereiro de 2020, às 

17:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a parte autora e seu advogado, bem como o 

advogado e o preposto da Instituição Financeira. Aberta a audiência, 

informa a Instituição Financeira que não tem proposta de acordo para o 

presente caso, saindo devidamente intimado para apresentação da 

contestação no prazo legal. Informa o advogado da autora que o ofício a 

ser expedido deveria ser destinado ao Município de Cuiabá e não como 

consta na liminar, desta feita, verifique o senhor Gestor e em sendo o 

caso expeça-se corretamente, entregando ao advogado de Eneide para 

os devidos fins. NADA MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, Estagiária, 

o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. 

Flávio Oliveira de Jesus Sra. Eneide Maria de Campos Advogado da parte 

Autora Parte autora Dr. Darlan de Oliveira Bernardino Sra. Rayane de 

Almeida Vasconselos Advogado da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036232-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036232-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

acordo de vontades firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada 

pelo Banco J. Safra S/A em face de Diogo Poquiviqui de Oliveira (ID. 

23511111), e determino a suspensão do feito até o adimplemento da 

avença (15/05/2020), nos termos do artigo 313, inciso II. Transcorrido o 

prazo acima, intime-se o Requerente para, em 05 dias, informar acerca do 

adimplemento da avença. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033809-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA MARIA SILVA NOVAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033809-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EVANIA MARIA SILVA 

NOVAS REU: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Verifica-se dos autos que 

as partes entabularam o acordo de ID. 27355958 pugnando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto 

HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017492-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA BORGES DE PAULA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017492-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LAUDICEIA RODRIGUES 

DA SILVA BORGES DE PAULA Vistos, etc. Vislumbro dos autos que as 

partes entabularam acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito (ID. 26046376), o qual tenho como cumprido tendo em 

vista que o pagamento era para 05/11/2019 e o Banco juntou-o em 

12/11/2019. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que 

faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT 

para que proceda a baixa da restrição judicial em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041117-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BISPO DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041117-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: BENEDITO BISPO DA SILVA, CLAUDIO 

ANTONIO DA SILVA MOTA Vistos, etc. Verifica-se dos autos que as 

partes entabularam o acordo de ID. 26831248, pugnando as partes por 

sua homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o 

exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido das partes, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021547-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021547-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MANOEL 

DEMETRIO REU: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 24345060 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Pedido de Dano Moral com Pedido de Tutela de 

Urgência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Saliento que deixo 

de intimar a Instituição Financeira para anuir o ato acima, já que o 

causídico constituído não possui poderes para receber citação (ID. 

17435167 – pág. 02/03). Com efeito, constato a ausência de recolhimento 

das custas processuais (extrato anexo), bem como, deixo de intimá-lo 

para solver, tendo em vista o contido no ID.24345060, procedendo o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002900-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002900-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO 

DA SILVA Vistos, etc. Verifica-se dos autos que as partes entabularam o 

acordo de ID. 27835071, pugnando as partes por sua homologação e 

consequente extinção do feito, com cumprimento de sentença para o caso 

de inadimplemento, nos próprios autos, o que não encontra impedimento 

legal. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das partes, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026875-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026875-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: RAFAEL 

DE OLIVEIRA COTRIM DIAS TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Autos n° 1026875-20.2019 – Ação de Busca e Apreensão Aos 6 de 

fevereiro de 2020, às 16:30 horas, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta a audiência, ante a 

ausência das partes e diante da manifestação de minuta de acordo, 

presume-se que o contrato foi quitado. Desta feita, HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação de Busca e 

Apreensão, que faço com amparo legal no artigo 487, III, b do CPC. Ante a 

ausência de pretensão recursal, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias. NADA MAIS. Eu, _____ Bianca Castro da Silva, 

Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023729-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR DORADO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023729-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: VICTOR DORADO RODRIGUES Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pela Aymoré em face da concessão da 

justiça gratuita em favor do requerido após a sentença, protestando pela 

liberação do valor bloqueado em seu favor. O Embargado foi pela sua 

rejeição. É o relatório necessário. Sem razão o Embargante, primeiro 

porque o benefício da justiça gratuita pode ser deferida a qualquer 

momento e grau, bem como, quando da apreciação dessa, teve como 

embasamento os documentos apresentados pelo Embargado, sem prova 

cabal em sentido diverso, resultando, portanto, a pretensão de rediscutir a 

matéria. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇAO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - 

Em que pese o art. 4º da referida lei dispor que, para a concessão da 

justiça gratuita à pessoa física, em qualquer fase do processo, basta a 

simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas 

do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, a presunção que 

incide sobre tal declaração não é absoluta, podendo ser elidida, no caso 

concreto, diante da existência de indícios de que o postulante do benefício 

tem condições de arcar com as custas do processo. - Uma vez 

comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser reformada a 

decisão para que a assistência judiciária gratuita seja concedida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.19.017511-7/001 - COMARCA 

DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): ZILDA MARIA SILVA - 

AGRAVADO(A)(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Desta feita, não 

estando presentes nenhum dos pressupostos dos Embargos de 

Declaração, mas sim mero descontentamento com o resultado, deve a 

parte valer-se do recurso próprio. Assim REJEITO os Embargos de 

Declaração. Transitada em julgado, conclusos para desbloqueio. CUIABÁ, 

7 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS 

JUDICIAIS/DOCUMENTOS JUDICIAIS nº 01/2020

A Comissão de Avaliação e Descarte de Documentos no âmbito da 2º 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, designada pela Portaria 

nº 04/2019, de 11 de novembro de 2019, e publicado em 14 de novembro 

de 2019 no Diário Eletrônico nº 10619, de acordo com a Listagem de 

Processos abaixo, aprovada pela Magistrada da 2º Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá, Excelentíssima Senhora Doutora Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faz saber a quem posso interessar que, 

transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data da publicação deste 

Edital no DJE, se não houver oposição, o setor responsável pelo arquivo 

deste Juízo providenciará a eliminação de todos os processos constantes 

na lista, conforme Recomendação nº 37/2011 e Recomendação nº 46, de 

17 de dezembro de 2013, ambas do CNJ e tabela de temporalidade do 

Sistema SIAP – Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Os interessados no prazo citado poderão requerer, as suas expensas, o 

desentranhamento ou cópias de peças do processo, mediante petição, 

com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10/02/2020.

Rita Soraya Tolentino de Barros

Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário

 

* A listagem completa de ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS (Anexo 

I) encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça Eletrônico no 

final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004098-93.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Raquel Regina Duniz Ferrer Goncalves (EXECUTADO)

EVADIO CORREA FERRER (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIA CORREA FERRER (EXECUTADO)

LIDIA SUELY DUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimentos da penhora aos autos e 

providenciar a avaliação do bem penhorado, no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057904-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO BENEDITO RAMOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026796-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003114-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033201-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da penhora a termo formalizada nos autos sob 

28960990, para manifestação no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0045444-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI WILLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO FRANCISCO KREMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ARMANDO FERNANDES MORO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada da devolução da 

Carta Precatória aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027695-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para proceder à citação e intimação da parte 

requerida no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e revogação da 

liminar, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000422-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE PAULA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000422-51.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DE PAULA 

SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, 

para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já 

analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060888-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041892-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041892-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ELIVANIA LIMA TORRES Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055432-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055432-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, 

POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do 

bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046427-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARISON RODRIGUES VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046427-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: HARISON RODRIGUES VIANA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043623-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALICE 

CONCEICAO BATISTA NOVAES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Atualize-se o 

débito da inicial, custas e despesas processuais, acrescentando 

honorários advocatícios fixados. Após, efetive-se penhora on line. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001163-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001163-17.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO 

MOTTA Vistos, etc. Atualize-se o débito da inicial, custas e despesas 

processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados, com o 

abatimento do valor já levantado pela parte exequente, através do Alvará 

de id. 23744608-Pág.7. Em havendo saldo remanescente, intime-o para 

indicar outros bens passíveis de penhora, visto que a penhora on line já 

foi realizada nos autos (id. 21636321) e a mesma é contínua, não havendo 

alteração do quadro. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006264-64.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT6546-O 

(ADVOGADO(A))

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0006264-64.1999.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA NUNES, NAIZILDA 

OLIVEIRA LIMA NUNES Vistos, etc. Atualize-se o débito da inicial, custas e 

despesas processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados, 

com o respectivo abatimento do valor levantado pelo exequente através 

do Alvará de id. 26495174, para somente após efetivar a penhora on line. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045117-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

executada, no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.02.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011275-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO RAIMUNDO PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 229.542.951-04 

(REPRESENTANTE)

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada da expedição da certidão de crédito e 

proceder a retirada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001499-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

CAPITAL FORT LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001499-54.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAPITAL FORT LTDA - ME, HERNANDO PEREIRA DA 

SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA Vistos, etc. Não há como 

conceder a dilação de prazo como requerido pelo Exequente, uma vez que 

o resultado da pesquisa CNIB encontra-se colacionada nos autos (id. 

28570981) e acaso houvesse outra informação haveria de estar nos 

autos. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057587-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057587-90.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIENE DE LARA PINTO 

Vistos, etc. Arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033383-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033383-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO 

EIRELI - EPP, CARLOS RENATO ROCHA Vistos, etc. Expeça-se Mandado 

de Penhora/Avaliação, como postulado pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039411-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039411-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME, LUCI VANIA 

VILELA DE SOUZA SILVA Vistos, etc. Até o presente momento não 

ocorreu a citação da parte executada, razão pela qual, indeferido o pedido 

de penhora on line, que somente será concedido tal pleito, quando 

decorrido o prazo da parte executada, para pagamento do débito. 

Oficie-se como postulado pelo exequente junto ao Infojud. Sendo o mesmo 

endereço da Inicial, cite-se, por edital, a parte executada, como postulado 

pelo exequente, na parte final do petitório de id. 28913908. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016180-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REU: OZIA RODRIGUES 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas através do Bacenjud e Infojud 

foram realizadas nos autos, respectivamente no id. 17552213 e id. 

17582046. Desta forma deverá a parte requerente indicar endereço para 

citação da parte requerida, no prazo legal e após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003171-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: CELSO 

FERNANDES ALENCASTRO Vistos, etc. Até o presente momento não 

ocorreu a citação da parte executada, razão pela qual, intime-se o autor 

para providenciar o ato no prazo legal e após, analisarei pedido de 

bloqueio de valores. As pesquisas pretendidas através do Infojud e 

Bacenjud foram realizadas nos autos, respectivamente no id. 13147144 e 

id. 13194155. Oficie-se somente em relação ao Renajud para encontrar 

endereço da parte executada. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030810-05.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CELSON BARBOSA 

LOPES EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Oficie-se como postulado, após diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006767-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006767-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VITORINA RIBEIRO 

REIS EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Considerando a 

divergência sobre o valor apurado, determino a adequação do contrato 

nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio 

como Perito a MADIAPE - Fabio Eduardo Dias dos Santos – 33229858 para 

elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada. 

Deverá ainda abater o valor pago pelo requerido e informar sobre saldo 

remanescente. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00(dois mil e 

quinhentos reais), a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no 

prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO 

INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1059464-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059464-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA Vistos, 

etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033762-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SILVA COSTA (EXECUTADO)

R. OLIVEIRA GUELERE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033762-13.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: R. OLIVEIRA GUELERE - ME, SANDRO SILVA COSTA 

Vistos, etc. Em relação aos pedidos contidos no item “a” e “b” partilho do 

entendimento que não cabe restrição de direitos do executado para 

pagamento de dívida bancária, quando não servirá para satisfação do 

crédito pretendido na ação. Em relação ao pedido do item “c” cabe à 

própria Instituição Financeira proceder com a referida restrição. Deverá a 

parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0026114-89.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0026114-89.2008.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE GETULIO DUARTE 

LITISCONSORTE: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimem-se as partes da 

chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029325-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RONDON SAID NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAID BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0029325-89.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAID BLOCOS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, 

RONDON SAID NETO, NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES Vistos, etc. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034727-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANEA COSTA TOKASHIKI (EXECUTADO)

T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034727-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME, 

TANEA COSTA TOKASHIKI Vistos, etc. Cumpra-se despacho lançado nos 

autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0057782-05.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VON ATZINGEN DE ALMEIDA PRADO (LITISCONSORTE)

MARIA DOLORES OVELAR ORTEGA (LITISCONSORTE)

APII COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - MT6024-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0057782-05.2013.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO LITISCONSORTE: APII COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME, MARIA DOLORES OVELAR ORTEGA, FRANCISCO VON ATZINGEN DE 

ALMEIDA PRADO Vistos, etc. Proceda-se com a inclusão completa da 

digitalizado do processo, inclusive do julgamento. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001163-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031370-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CORREA MILITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Sentença: "Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo 

Código de Processo Civil, e determino que no negócio jurídico realizado 

entre as partes através do Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e 

Cartão – n.º da adesão cartão: 804880023 (id. Núm. 24317871 - Pág. 2) 

deverá incidir os juros remuneratórios sejam de 1,51% ao mês desde o 

início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de 

urgência para determinar que até a adequação do contrato como aqui 

dirimido deve ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento 

do autor. Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada 

caso evidenciado pagamento à maior. Custas e despesas processuais 

“pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após, arquive-se se nada for requerido. P. R. I. Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019775-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Centro Norte do MT – Sicredi Centro Norte, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra Transparência 

Moda Intima Ltda e Arnaldo Junior Sakuma Villalba, visando o recebimento 

da importância de R$ 16.992,27 (dezesseis mil novecentos e noventa e 

dois reais e vinte e sete centavos), referente aos contratos ns. 

B-20830153-2, B20830186-9, B20830203-2,referente a limite de desconto 

do recebiveis e o Contrato de Cheque Especial n. B079543. A parte 

executada foi citada, por edital, (id. 28413024), e não efetuou o 

pagamento e nem apresentou resposta a presente ação, conforme 

certificado (id. 28413025), razão pela qual foi nomeada Curadoria 

Especial, na Pessoa da Defensoria Pública (id. 28413025). Houve 

sentença prolatada ao id. 28413033, e, trânsito em julgado no id. 

28413035. Conforme certificado no id. 28413037, a parte requerida não 

comprovou o pagamento da condenação, razão foi determinada a penhora 

on line (id. 28413037), que restou frutífera, conforme constante no id. 

28413038. A parte exequente requereu ao id. 28413038, pelo 

levantamento da importância ali bloqueada. A parte executada no id. Num. 

28413038 - Pág. 8/ Num. 28413040 - Pág. 2 apresentou embargos 

monitórios, que foi recebido, como pedido de cumprimento de sentença, 

nos termos do despacho de id. Num. 28413040 - Pág. 3. Na referida 

questiona os encargos avençados na mora, rogando para aplicar o INPC, 

juros de mora de 1% e multa de 2%. A parte exequente intimada, para 

manifestar sobre o referido pedido, veio aos autos e informou que as 

partes compuseram acordo (id. 28413040 - Pág. 6), tendo colacionado nos 

autos, ao id. Num. 28413040 - Pág. 7/ Num. 28413191 - Pág. 4, o acordo 

firmado entre as partes, razão pela qual o processo ficou suspenso até o 

cumprimento do referido, conforme determinado no id. Num. 28413191 - 

Pág. 7. Conforme certificado no id. Num. 28413192 - Pág. 1, em face dos 

vários anos para o cumprimento acordo, o feito aguardou-se em arquivo, a 

consolidação da avença. A parte exequente, por sua vez, veio aos autos 

(id. Num. 28413192 - Pág. 3) e requereu pela realização da penhora, 

sustentado que a parte executada fora devidamente citada e não pagou a 

condenação, reiterando ainda, o referido pedido no id. 28413193, não 

sendo concedido o referido pleito, nos termos dos despachos de id. 

28413193 e id. 28413193. Em razão da não indicação de bens à penhora, 

por parte do exequente, conforme certificado no id. 28413194, o feito fora 

para arquivo. A parte exequente, por sua vez veio aos autos no id. 

28413194-Pág.3 onde requereu pesquisa de bens pelo sistema Renajud, 

em seguida, no id. 28413194 - Pág. 6 requereu pelo levantamento dos 

valores bloqueados, nos autos, nos termos do acordo protocolado nos 

autos. Foi certificado no id. 28451555, sobre a existência de valores 

penhorados nos autos. Vieram-me conclusos, os autos. Pois bem. 

Inicialmente, cumpre destacar que, o pedido formulado pela parte 

executada no id. Num. 28413038 - Pág. 8/ Num. 28413040 - Pág. 2, 

recebido como pedido de cumprimento de sentença restou prejudicado, 

visto que as matérias ali levantadas foram as mesmas trazidas em sede 

de Embargos Monitórios, que foram apreciadas na sentença prolatada no 

id. 28413033, com trânsito em julgado no id. 28413035. Ademais, mesmo 

que não o fosse, na fase de cumprimento de sentença, não cabe mais 

questionar o título com seus encargos, quando estes já foram apreciados 

na sentença, sejam os encargos remuneratórios como os moratórios, 

restando prejudicada a pretensão. Os pedidos ali contidos foram 

alcançados pela coisa julgada material. Ademais, sequer ficou preenchido 

os requisitos do art. 525, §4°, do CPC, necessários para apreciação, da 

impugnação ao cumprimento de sentença. Consigno que, não houve 

pagamento voluntário da condenação, conforme certificado no 

id.28413037, razão pela qual foi realizada penhora on line (id. 28413037). 

E, em seguida, a parte exequente anunciou que as partes haviam 

acordado (id. 28413040 - Pág. 6), porém, depreende-se que não houve o 

respectivo cumprimento da avença, tendo em vista que a parte exequente 

postulou respectivamente, no id. 28413192 - Pág. 3, pela realização da 

penhora on line, reiterando o referido pedido no id. 28413193. Ainda, a 

parte exequente no id. 28413194-Pág.3 requereu pesquisa de bens pelo 

sistema Renajud, e, em seguida, no id. 28413194 - Pág. 6 requereu pelo 

levantamento dos valores bloqueados, nos autos. Desta forma, resta 

evidente que não houve o cumprimento do acordo, e, desta forma, 

determino que o credor proceda-se o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se Alvará. Após, atualize-se a condenação e proceda-se o 

abatimento do valor levantado, havendo saldo remanescente, oficie-se o 

Renajud como postulado, caso não efetivado ainda. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039411-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCI VANIA VILELA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039990-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034727-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANEA COSTA TOKASHIKI (EXECUTADO)

T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012962-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011642-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como fazer a retirada da cópia do alvará liberado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004134-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022036-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031200-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327/O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 
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oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027500-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046098-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060350-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na 

conta e banco indicados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002527-87.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (EXECUTADO)

ESPOLIO DE JAMIL BOUTROS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES GIMENES OAB - MT7064-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

LAYLA MUSSA NADAF OAB - 035.248.441-11 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035332-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUCY RAMOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOAO CARLOS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (EXECUTADO)

LORI GABRIEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

VERSALI & NASCIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002686-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1033015-07.2018.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVOGADO DA PARTE EXEQÜENTE(S): CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS EXECUTADO (A,S): DENIZIA ROSA 

LIMA e TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO CITANDO(A,S): DENIZIA ROSA 

LIMA - CPF: 468.925.161-49 e TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO - CPF: 

328.169.361-04 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2018 VALOR 

DO DÉBITO: R$14.136,90 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DAS 

PARTES DEVEDORAS para, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado de 

penhora e o Senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: As partes possuem relação de cooperativa e 

cooperado onde admite-se pessoas físicas e jurídicas como associados. 

Em 09/09/2015, as partes executadas firmaram perante a Exequente a 

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Nº 314883, no valor financiado 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, com primeiro vencimento para 01/10/2015 e o último 

vencimento para 02/09/2019. Em 05/05/2016, as partes executadas 

firmaram outra Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Nº 325995, no 

valor financiado de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), para pagamento em 
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48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com primeiro vencimento para 

01/06/2016 e o último vencimento para 04/05/2020. Ainda, em 14/06/2016, 

as partes executadas firmaram Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 

Nº 328184, no valor financiado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com primeiro 

vencimento para 01/07/2016 e o último vencimento para 01/06/2020. 

Ocorre que as partes executadas se encontram inadimplentes, 

constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento 

antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a 

configuração da correlata inadimplência, uma vez que não honraram com 

o pagamento da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) 

executado(a,s) de que, independentemente da realização ou não da 

penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Não havendo resposta no prazo especificado, será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023265-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSIMEIRE AUXILIADORA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de 

apelação, que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado 

para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038076-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038076-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - 

ME Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de 

apelação, que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado 

para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015940-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NINA VILELA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

RENATA FERNANDES RUFINO OAB - MG178934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015940-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA NINA VILELA DE 

REZENDE REU: BANCO PAN Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. o pedido do autor 

na inicial foi: "VIII - DOS PEDIDOS Ex positis", rogando os doutos 

suprimentos desse respeitável Juízo, querer se digne Vossa Excelência, 

primeiramente a reconhecer o trâmite preferencial da presente demanda, 

por ser de direito da parte autora, em seguida: I Que seja concedido os 

benefícios da justiça gratuita face a declaração de hipossuficiência anexa 

aos autos, visto que a Parte Autora não possui condições financeiras de 

suportar as despesas processuais e honorários advocatícios sem 

prejuízo do sustento de sua família; II Ainda em que seja deferido o pedido 

quanto a inversão do ônus da prova, nos termos requeridos, requerendo 

desde já seja determinado ao Réu a apresentação do contrato de cartão 

de crédito assinado pela Parte Autora, bem como do extrato da dívida, com 

informações sobre: valores pagos; saldo em aberto; data de término do 

financiamento caso seja efetuado o desconto mínimo da fatura mês a mês, 

tudo sob pena de confissão; III Que seja deferida a antecipação da tutela 

frente a demonstração de verossimilhança das alegações da Parte 

Autora, devidamente comprovadas por todos os documentos em anexo, 

determinando ao Réu que imediatamente suspenda as cobranças pelos 

débitos discutidos neste processo, no prazo de 24 vinte e quatro horas; IV 

Requer seja fixada multa diária para o caso de descumprimento da 

decisão; V A total procedência da pretensão exordial para declarar a 

nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, sendo restituídas em 

dobro as quantias pagas exibidas na planilha em anexo, , atualizadas pelo 

INPC e acrescidas de juros legais, a partir do respectivo desembolso; VI A 

procedência do pedido para o fim de condenar a Ré ao pagamento de 

indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00 dez mil reais, na 

forma da fundamentação supra; VII Requer ainda a citação da ré para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de sofrer 

os efeitos da revelia e confissão; VIII Seja a Ré condenada a pagar custas 

processuais, honorários advocatícios fixados sobre 20% vinte por cento 

sobre o valor da causa e ainda as verbas sucumbenciais. Protesta Não 

cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença." Assim, todos seus 

pedidos foram apreciados, não havendo qualquer omissão a ser sanada. 

Cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023177-04.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0023177-04.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALCIONE ITALO BALSANELLI, JOSE ANTONIO RODRIGUES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 201 de 233



DIOGO Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

seus argumentos estão preclusos, considerando que na atualização do 

débito levou-se em consideração a atualização efetivada para hasta 

pública que considerou o débito, custas, despesas e honorários fixados. 

O cálculo elaborado neste Juízo, somente fez atualizar abatendo o valor 

da arrematação. Portanto, matéria preclusa, não havendo nenhum 

irregularidade ou omissão no procedimento. Assim, cumpra-se 

determinaçao dos autos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005077-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005077-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DEUSALINA DE SOUSA SILVA 

ROBALOS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005079-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005079-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GILMAR DE ARAUJO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005214-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RENATO SILVESTRE DE 

OLIVEIRA. REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005114-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO JOSE DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005114-93.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SATURNINO JOSE DE ARAUJO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 
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credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005193-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILLIAN FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005193-72.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OMNI 

FINANCEIRA S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UILLIAN FERREIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005175-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005175-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA DE LIMA 

NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000255-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE CORREIA OAB - 146.391.739-20 (REPRESENTANTE)

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0000255-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCIO SALES DE 

FREITAS EXECUTADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO CORREIA 

REPRESENTANTE: JOSE VICENTE CORREIA Vistos, etc. Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se 

levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005036-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CEZAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005036-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: BRUNO CEZAR 

DE SOUZA Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da 

presente Execução Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo 

EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo 

desistente. Proceda-se levantamento da penhora, se existente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1041639-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041639-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA RITA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com 

documentos acostado na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a 

citação. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta ou purgar mora na forma 

determinada nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia. A ausência de contestação e purgação de mora 

como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não 

demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou 

purgar a mora. Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na 

inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor 

o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor 

está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a 

restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo 

ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias 

do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056323-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAEL KANAAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0056323-65.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES, MAEL 

KANAAN DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se 

levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036656-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036656-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITA 

GONCALVES DE QUEIROZ REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Benedita 

Gonçalves de Queiroz, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada contra Banco Bmg S.A. Inicialmente requereu a 

concessão os benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é 

servidora pública e adquiriu no ano de 2012 um empréstimo consignado 

para desconto na folha de pagamento. Asseverou que, com o passar do 

tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo 

não encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo 

descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de 

crédito”. Destacou que entrou em contato com a parte requerida para 

saber o motivo dos descontos não terem cessado e a razão de estarem 

sendo descontados com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. 

Afirmou que procedeu junto ao Procon na tentativa de solucionar de forma 

administrativa a situação, razão pela qual, a parte requerida, apresentou 

na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), 

documentos informando que o requerente havia recebido transferências 

bancárias – “saques” - que totalizavam o valor de R$ 17.489,00 

(dezessete mil quatrocentos e oitenta nove reais), e para amparar os 

descontos realizados diretamente do holerite apresentou “TERMO DE 

ADESÃO”. Afirma que nunca contratou qualquer serviço de cartão de 

crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega a 

contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido 

informado pelos representantes do requerido que tal operação se tratava 

de empréstimo consignado para desconto em folha. Aduziu que não 

satisfeito com a resposta do requerido, agendou uma audiência no 

PROCON/MT com o intuito de tentar de forma amigável resolver o 

problema. No mérito, discorreu sobre a responsabilidade objetiva do 

requerido nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Elucidou sobre o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que 

o crédito consignado está condicionado à existência de uma margem para 

fazer a consignação da parcela da remuneração do servidor, somente 

sendo permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários 

documentos apresentados perante o órgão de defesa do consumidor e 

sobre o enriquecimento sem causa. Elucidou sobre o prazo da operação e 

dos valores já descontados. Requereu para que seja considerado o valor 

do empréstimo realizado pelo requerido no valor de R$ 17.489,00 

(dezessete mil quatrocentos e oitenta nove reais), em 48 parcelas, com 

taxa de juros de 1,72% (média BACEN). Pleiteou a reparação e restituição 

em dobro dos valores já descontados em seu salário. Ressaltou sobre a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a concessão de 

tutela de urgência para suspensão do desconto em folha de pagamento a 
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título de cartão de crédito consignado e abstenção de inserir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por 

indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Rogou pela concessão da gratuidade da justiça, a concessão da 

antecipação da tutela, a limitação dos juros a taxa média do Bacen de 1,72 

ao mês e a inversão do ônus da prova. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. Núm. 22824196 - Pág. 1 / Núm. 22865584 - Pág. 2. A 

justiça gratuita foi indeferida e após recolhida a guia de distribuição e a 

tutela de urgência não foi deferida conforme decisão de id. Núm. 

24053579 - Pág. 1. Em resposta o requerido (id. Núm. 25779062 - Pág. 1), 

apresentou contestação fazendo uma síntese da inicial. Preliminarmente, 

requereu a inexigibilidade do direito, em decorrência da prescrição parcial. 

No mérito, asseverou sobre o contrato de cartão de crédito consignado 

entre as partes. Afirmou sobre a realização de saques complementares e 

pagamentos voluntários e parciais das faturas pela parte autora. Elucidou 

sobre a vedação ao venire contra factum proprium. Sustentou sobre a 

impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário. Afirmou 

sobre a inexistência de danos materiais e morais, a impossibilidade de 

devolução em dobro e a ausência de má-fé. Pugnou pela compensação 

dos valores, caso haja procedência do pedido autoral. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. Núm. 25779066 - Pág. 2 

/ Núm. 25779066 - Pág. 129. A autora apresentou réplica à contestação 

(id. Núm. 27119541 - Pág. 1), onde rebateu a arguição de prescrição e 

ratificou os termos da inicial rogando por sua procedência. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada contra Banco Bmg S.A., no qual pretende a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência para que o 

requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento e 

inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; 

inversão do ônus da prova; condenação em indenização por danos 

morais; restituição dos valores descontados do salário em dobro e 

limitação da taxa de juros para 1,72% ao mês, bem como, o 

reconhecimento do valor do empréstimo no valor de R$ 17.489,00 

(dezessete mil quatrocentos e oitenta nove reais), em 48 parcelas. Por 

seu turno, o requerido sustentou a prescrição parcial e a legalidade do 

contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do autor. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de 

direito e documental que já estão nos autos, pronto o feito para julgamento. 

Sobre a prescrição do direito de ação, é cediço que o contrato de cartão 

de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, 

mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo 

inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última 

parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição 

quinquenal. Uma vez que, como afirmado pelo requerido que as faturas 

continuam a ser descontadas na folha do autor, não há que falar em 

prescrição. Rejeito. Em matéria de fundo, denota-se que o contrato 

questionado foi acostado nos autos no id. Núm. 22825057 - Pág. 1, pela 

parte autora e no id. Núm. 25779066 - Pág. 7, pela parte requerida, onde ali 

ficou anuído expressamente pelo autor, como pelas faturas juntadas no id. 

id. Núm. 25779066 - Pág. 28 / Pág. 117, estes são suficientes para o 

julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário 

do réu que deverá provar esse fato. No caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Pelas razões postas na inicial denota-se que não têm prevalência, 

pois a simples análise no Termo de Adesão (id. Núm. 25779066 - Pág. 7), 

verifica que foi regular e devida à contratação entre as partes de cartão 

de crédito, tanto que assim constou no item III – Características do Cartão 

de Crédito BMG Card, onde fez constar os encargos contratados, com 

data de vencimento das faturas e outros dados. Além do que, os 

encargos avençados foram todos reproduzidos juntos ao item III – 

“Características do cartão de Credito BMG CARD”. Não havendo dúvidas 

sobre a contratação. Pelos documentos acostados pelo autor torna-se 

claro que a parte autora realizou vários saques através do cartão de 

crédito o que inibe por completo, entender que se tratava de empréstimo 

consignado. O contrato devidamente assinado pelo autor, ou seja, este 

tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado 

mediante saques dos valores pelo cartão, inclusive em caixas eletrônicos. 

Assim resta evidente que de acordo com as faturas (id. Núm. 25779066 - 

Pág. 28 / Pág. 117) acostadas aos autos, o requerido realizou diversos 

saques no longo da contratação do cartão de crédito. A autora contratou 

o serviço de cartão de crédito. Inclusive utilizou a função crédito 

disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a 

desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Nesses 

termos, cumpre observar a impossibilidade de considerar a avença das 

partes, como empréstimo consignado, considerando que houve anuência 

expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como 

pode constatar no id. Núm. 22825057 - Pág. 1. E ainda, uma vez que utiliza 

o cartão de crédito para realizar saques à autora deverá realizar o 

pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não 

estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança 

de juros exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de 

taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas 

faturas apresentadas nos autos. Mesmo a parte autora pagando o mínimo 

do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar 

exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições 

financeiras. No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à 

fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, 

não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 4,70% ao mês 

completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em 

geral. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,72% ao mês, 

conforme postulado pela parte autora, pois reflete mais as operações de 

créditos realizadas pelo requerido, desde o início do pagamento mínimo do 

cartão de crédito, e por estar na média de mercado. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

faculto de forma simples e atualizada desde que haja comprovação de 

pagamento à maior. No tocante a pretensão ao pedido de restituição os 

valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do 

CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é 

possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou 

no caso em tela. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para 

suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até 

liquidação do contrato, salvo na forma aqui dirimida. Quanto à indenização 

por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente 

os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 

do Novo Código de Processo Civil, e determino que o negócio jurídico 

realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros 

remuneratórios sejam de 1,72% ao mês desde o início do pagamento 

mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar 

a suspensão do débito na folha de pagamento do autor referente ao 

cartão de crédito, de forma diversa daqui definida. Faculto a repetição de 

indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à 

maior. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 205 de 233



os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se se nada for 

requerido. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047227-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047227-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DANILO LEMES DA 

SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. DANILO LEMES DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Ordinária de 

Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Evidência contra BV FINANCEIRA S/A e postulou pela 

concessão da justiça gratuita. Em sede de preliminar discorreu sobre a 

ilegalidade de repassar valores sem anuência do consumidor referente a 

encargos não autorizados pelo Banco Central do Brasil. Alegou, em suma, 

que realizou um empréstimo R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a serem 

pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), entretanto, o valor financiado foi R$ 26.486,10 

(vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos), ou 

seja, uma diferença de R$ 3.486,10 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis 

reais e dez centavos), valor este que não possui qualquer explicação 

sobre sua incidência. No mérito, elucidou sobre os fundamentos jurídicos 

dos pedidos. Afirmou sobre o regime de nulidades previsto no CDC e a 

possibilidade do exame de ofício das cláusulas abusivas. Sustentou a 

função social dos contratos e a necessidade de equilíbrio e 

compatibilidade das taxas. Aduziu sobre a infringência do art. 591 do 

Código Civil e da inexistência de cláusula expressa sobre a incidência de 

capitalização de juros. Afirmou sobre a onerosidade excessiva dos juros 

anuais pactuados no custo efetivo total. Mencionou sobre a ilegalidade do 

repasse das Tarifas Administrativas como a Tarifa de Cadastro, registro 

de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista. Requereu a 

restituição do indébito das parcelas com incidência das tarifas ilegais. 

Postulou a concessão de tutela de evidência para consignação do 

depósito do valor integral até o deslinde do feito; abstenção da inscrição 

do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

manutenção na posse do bem. Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id.25184240/25184233. O benefício da justiça gratuita foi 

deferido pela comprovação de sua necessidade e a tutela de urgência 

indeferida conforme despacho de id. 25187965. Em resposta 

(id.126176447) requerido apresentou contestação e fez uma síntese 

fática da inicial. Em sede preliminar arguiu a ausência de cumprimento do 

art. 330 do CPC, uma vez que o autor não acostou aos autos a memória de 

cálculo e o valor que entende como incontroverso. No mérito, asseverou 

sobre a legalidade das cobranças das tarifas conforme julgamento dos 

Recursos Repetitivos nº 251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 

1.639.259/SP. Sustentou a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro 

que restou prevista no contrato. Aduziu a legalidade da contratação de 

seguro de proteção financeira por meio de contrato acessório e sua 

cobrança é facultativa. Destacou sobre a legalidade da cobrança do 

registro de contrato, bem como da tarifa de avaliação do bem nos termos 

dos julgados acima. Ressaltou que o título de capitalização – parcela 

premiável foi contratada paralelamente ao financiamento e não 

condicionado a qualquer outro serviço. Relatou a legalidade da cobrança 

da capitalização mensal dos juros e que está prevista no negócio jurídico 

firmado. Refutou o pedido de repetição do indébito. Pleiteou que na 

hipótese de condenação do indébito das taxas cobradas requerer seja na 

forma simples e limitados a 1% ao mês. Refutou o pedido de inversão do 

ônus da prova. Impugnou o cálculo apresentado pela parte autora. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

26176452/26176455. O autor apresentou réplica à contestação (id. 

26831646), afirmando que as taxas de juros remuneratórios acima da taxa 

média do mercado é abusiva, ratificando os termos da inicial. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos 

Indevidamente c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência com a 

pretensão de concessão justiça gratuita; restituição dos valores cobrados 

indevidamente pelo repasse de despesas referente a Tarifa de Cadastro, 

serviços de terceiros, avaliação do bem, registro de contrato, seguro 

prestamista e aplicação de juros de 22,56% juros ao ano, afastar a 

capitalização dos jutos e a adequação do contrato e consolidação dos 

juros em 1,88% ao mês, inversão do ônus da prova, deferimento da 

consignação de pagamento e manutenção da posse do bem. Por sua vez, 

o requerido impugnou todas as teses do autor, arguiu a ausência do 

cumprimento do art. 330, § 2º do CPC e afirmou a legalidade das 

cobranças de Tarifa de Cadastro, serviços de terceiros, avaliação do 

bem, registro de contrato, seguro prestamista e rogou pela improcedência 

da ação. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez 

que as partes acostaram todos os contratos questionados id. 25184225 e 

26176455 nesta ação, sendo suficiente para julgamento antecipado da 

lide. Com relação a preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, não merece guarida, pois não há 

fundamento do excesso de valores, e sim, questionamento sobre a 

legalidade cobrança de encargos contratuais, no qual pretende exclusão 

de alguns. Rejeito pedido. Primeiramente, quanto ao pedido de suspensão 

do julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por 

terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, não merece acolhimento. Isso porque já houve 

pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 

1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforma os art. 1039 

e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado 

conforme abaixo exemplificado. Referente as despesa de registro de 

contrato e tarifa de avaliação do bem, ficou determinado sua validade, bem 

como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro 

do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Nesses termos, podemos perceber 

que foram cobrados no contrato nº 3293396177 conforme especificação 

na cláusula nº 5 “ CET Custo Efetivo Total da Operação” ficou estipulado a 

cobrança de Tarifa de Avaliação do bem de R$ 435,00(quatrocentos e 

trinta e cinco reais), Registro de Contrato de R$ 356,40 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta centavos), sendo legal a sua cobrança 

conforme julgado acima, inexistindo abusividade. Já pacificado o 

entendimento da legalidade de a cobrança da tarifa de cadastro no 

contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ. Devendo 

permanecer sua cobrança. No tocante ao seguro cobrado, é cediço que o 

referido seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação ou 

amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, contudo, a 

opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento 

ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua 

contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o 

documento de id. 26176455, devidamente assinado pelo requerente. Com 

relação a título de capitalização, podemos verificar que no negócio jurídico 

firmado foi devidamente previsto no instrumento como “cap parc. 

Premiável” no montante de R$ 221,68 (duzentos e vinte e um reais e 

sessenta e oito centavos), devidamente descrita no item 5 do contrato, 

bem como o requerente assinou o referido título no id. 26176455, não 

comprovado a ilicitude da contratação como afirmado. Assim os encargos 

autorizados não merecem reparo, devendo prevalecer. É patente, que no 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 
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como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Quanto à questão de fundo, 

convêm salientar que o contrato questionado foi juntado aos autos no id. 

25184225 e 26176455. Constata que ali foram pactuadas taxas de juros 

mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os 

juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na 

inicial. Os percentuais fixados no contrato (Características da Operação) 

estão dentro de valor de mercado, ou seja, 1,88% ao mês, sendo 25,03% 

ao ano. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado 

divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na 

modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o 

pleito da requerente nesse ponto. Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), 

inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas 

constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o 

percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal. A instituição 

não está cobrando valores diversos do que o contrato, apenas o autor 

optou em financiar junto com a parcela demais despesas estas 

devidamente previstas na cláusula Características da Operação do 

negócio jurídico. No tocante a tarifa bancária – Custo Efetivo Total (CET), 

sua cobrança com os demais encargos contratos é permitida, uma vez 

que não há qualquer ilegalidade ou abusividade, sendo devidamente 

autorizado sua cobrança de acordo com Resolução CMN 3.518 e Circular 

3.371, alterada pela Circular 3.466 e a Resolução nº 2.303/96. No caso a 

taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. 

Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em 

abusividade do contrato como alegado pela requerente. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que não é o caso dos autos. Com relação à 

capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é 

inferior a anual. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso 

repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o 

assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como 

MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada”. Dessa forma, no contrato a taxa de juros é 

superior ao duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros na 

forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da 

Súmula 539 e 541 do STJ. Assim prevalecer a taxa mensal de juros 

avençada, de 1,88% ao mês, sendo 25,03% ao ano, não possuindo a 

abusividade narrada na inicial e estão de acordo com a Súmula 296 do 

STJ. Ademais, apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que 

seja abusiva e não significa que o consentimento para sua formação seja 

viciado. O autor conhecida o valor total da obrigação desde o início do 

contrato. A boa-fé contratual não serve apenas para proteção do 

consumidor, mas também é instrumento de compatibilização do 

desenvolvimento econômico. É autorizada a revisão contratual quando há 

cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o 

que não ocorre no presente caso concreto, devendo prevalecer o 

avençado. Dessa forma, não há que falar em pagamento à maior realizado 

pelo requerente, como acima já informado, não foi realizada nenhuma 

cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira. Por sua vez, fica 

inviável a repetição de indébito, considerando que não foi observado que 

a parte autora pagou valores maiores que o devido, sendo que os 

encargos contratados possuem previsão legal. Não há como acolher o 

pedido de consignação em pagamento, considerando que não houve a 

comprovação da recusa da parte requerida em receber o valor das 

parcelas contratadas e a forma da parte autora pretender o depósito das 

parcelas vencidas e vincendas diverge da forma avençada que não induz 

a abusividade. Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo 

indevido, pois, não houve a alteração do contrato e não existe 

comprovação que a parte autora pagou tais encargos como pactuados. 

Não persiste a pretensão de manutenção na posse do bem, pois não 

havendo pagamento do débito, poderá o credor buscar seu direito através 

de ação própria, inclusive com retomada do bem dado em garantia. Assim, 

não pode a autora ser mantida na posse do bem, quando patente sua 

inadimplência. No mesmo sentido, não há que se falar em obstar a inclusão 

seu nome de bancos de dados restritivos, pois em caso de inadimplência é 

devida a inclusão. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, Ação Ordinária de 

Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Evidência e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, permanecendo 

os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e 

foram efetivados na forma avençada entre as partes. Considerando que a 

parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053822-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ROBERTO FURTADO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para efetuar o pagamento das taxas 

e custas judiciais, bem como depositar diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028576-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015901-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERICK FERREIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017954-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016546-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018950-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046499-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GONCALVES BENITES (EXECUTADO)

GONCALVES BENITES & BENITES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009487-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014468-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020033-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008943-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003884-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIONDO OAB - RS51346-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON MILITAO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020963-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009440-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117908 Nr: 17876-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1152105 Nr: 32614-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PIMENTA BRAGA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4.671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

PROCESSO ABSURDAMENTE PARADO HÁ MAIS DE UM ANO!!!!

Manfeste-se o banco requerido em 10 (dez) dias, sobre o informado na 

petição de fls. 394, fazendo as readequações necessárias se for o caso, 

sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos noticiados.

Decorrido o prazo, concluso.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408021 Nr: 187-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO NOGUEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado não foi localizado no endereço constante 

dos autos, manifeste o credor em cinco dias indicando endereço 

atualizado do mesmo para intimaçao da penhora efetivada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 367161 Nr: 5665-76.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, FERNANDO CARLOS 

CARBONATO, GABRIEL CORREA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO 

GABRIEL DE MORAES SOBRINHO, ODONI GRHOS, PEDRO ANTUNES 

SOUZA FILHO, VILMA SOCREPPA ZANELLA, ZAIRA MARIA ZANINI, 

VALDIR BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

Tal qual vem acontecendo em outros processos envolvendo pedido ou 

cumprimento de sentenças, ou declaratória, relativos aos expurgos 

inflacionários, com o Banco do Brasil no pólo passivo, identifiquei que 

nestes autos os autores ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, JOÃO GABRIEL 

DE MORAES SOBRINHO e ODONI GROHS, também são autores em outros 

cumprimentos de sentença, que tramitam na 5ª Vara Cível desta Comarca 

(Cód. 742534), 8ª Vara Cível (Cód. 761670), e 6ª Vara Cível (Cód. 

896388), também relativos a expurgos inflacionários.

Os processos mencionados provavelmente já têm penhora online, com 

levantamento parcial de valores.

Desta forma, determino a intimação daquelas partes autoras, por 

intermédio dos seus advogados, a fim de que esclareçam a provável 

litispendência encontrada, juntando, inclusive, documentos dos processos 

mencionados como, inicial e os extratos bancários daqueles autores 

nominados, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo, determino a intimação do requerido Banco do Brasil, 

para que tome ciência de tal fato e se manifeste requerendo o que 

entender de direito, ressaltando que essas supostas litispendências vêm 

sendo identificadas em inúmeros processos desta vara com o mesmo 

objeto, em processos de outras varas cíveis e bancárias desta Comarca, 

competindo àquela instituição ré a apuração rigorosa e criteriosa de tal 

fato, já que é do seu interesse, a fim de identificar pagamentos feitos em 

duplicidade, haja vista que os processos atinentes ao tema tramitam na 

comarca há mais de 10 (dez) anos, e durante esse tempo o banco réu já 

poderia, e deveria, ter percebido o relatado e tomado as providências 

cabíveis para coibi-lo.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131761 Nr: 17826-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA SE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL TAQUES 

RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA CRISTINA LIBÓRIO 

BARROSO - OAB:5.092/MT

 Considerando o substabelecimento ocorrido às fls.175 referente à parte 

executada, encaminho para renovação do ultimo ato. Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 156675 Nr: 9743-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ, JOSIANE SOARES 

HUGUENEY, BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, ADÉLCIO BATISTA 

QUEIROZ, JOSIANE SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lígia Ribeiro Mendonça 

- OAB:SP/78.723, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984

 Vistos etc.

Haja vista o noticiado na Certidão de fls. 934, remeta-se o processo ao 

arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 29664 Nr: 4485-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A -CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNEI MOREIRA MARTINS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o interesse da parte Exequente quanto ao 

bloqueio/penhora de bens via BacenJud e demais sistemas, determino a 

sua intimação para instruir os autos com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, de acordo com o que dispõe o art. 524, do CPC, no 

prazo de 10 dias.

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 874-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE AQUINO NUNES, RICARDO 

RIBEIRO PITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Vistos etc.

O Sr. perito esclareceu suficientemente as indagações da parte requerida, 

na complementação do laudo às fls. 695/697, motivo pelo qual considero 

os cálculos corretos e HOMOLOGO aqueles apresentados pelo expert no 

laudo de fls. 652/658 e planilhas.

Defiro o pedido de fls. 704, e determino à Sra. Gestora que informe os 

valores atualizados dos depósitos judiciais efetuados nos autos.

Com a informação, concluso.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 809848 Nr: 16333-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, SÉRGIO 

RODRIGUES PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Após julgamento de recurso de apelação, a sentença de extinção foi 

reformada, os autos retornaram e a parte requer o julgamento da lide com 

o pronunciamento do mérito.

No entanto, analisando o feito, verifico que na petição exordial de 

consignação em pagamento a parte autora requereu o depósito em juízo 

de R$ 800,00 por mês, até que a dívida fosse renegociada.

O pedido foi deferido pela decisão de fls. 50, determinando-se a 

consignação mensal do valor requerido.

O primeiro depósito foi feito em julho de 2013 (fls. 52/55); de lá para cá a 

parte autora não comprovou mais o depósito de uma parcela sequer do 

valor que se comprometeu, e já se passaram quase sete anos.

Julgar referido feito da forma que se encontra é inviável uma vez que a 

consignação solicitada serve não apenas ara propiciar a liberação de 

margem do autor, como mencionou, mas também para garantir o 

pagamento da obrigação ao requerido.

Desta forma, determino à parte autora que comprove, nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a consignação dos meses/anos posteriores até a 

presente data, já que pelo que consta ainda não houve renegociação da 

dívida como exposto na exordial.

Decorrido o prazo, concluso.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 949684 Nr: 60142-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRÉ MASSAROTE IBANHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 188/191.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 991299 Nr: 19137-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA MOURA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o interesse da parte Exequente quanto ao 

bloqueio/penhora de bens via BacenJud, determino a sua intimação para 

instruir os autos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

de acordo com o que dispõe o art. 524, do CPC, no prazo de 10 dias.

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 337410 Nr: 8212-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Vistos etc.

Analisando os autos e considerando o teor do dispositivo da r. sentença 

proferida nos autos de Ação de Arbitramento Judicial de Honorários 

Advocatícios (Código nº 1168336 da 4ª Vara Cível), cuja cópia está 

acostada às fls. 430/431vº, DEFIRO os pedidos formulados às fls. 432/433 

e 442/443, dos Srs. Causídicos Diogo da Silva Alves e Rodrigo de Abreu 

Leite Gonçalves, respectivamente.

Consequentemente, DETERMINO a expedição de alvará de autorização 

judicial, com as vinculações necessárias, a fim de que o valor referido e 

consignado na parte final da decisão de fl. 428/428vº, a título de 

honorários advocatícios, isto é, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

que encontra-se depositado na Conta Judicial, seja levantado/transferido 

às contas bancárias dos aludidos advogados, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) a cada um dos causídicos, da seguinte forma:

a) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, 

em favor de RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES, portador do CPF nº 

271.793.348-47, titular da conta corrente nº 9711-0, Agência nº 2461, do 

Banco Bradesco; e
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b) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, 

em favor de DIOGO DA SILVA ALVES, portador do CPF nº 

002.986.581-60, titular da conta corrente nº 39831-4, Agência nº 1216-5, 

do Banco do Brasil S/A.

Por fim, determino mais que a Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Judicial – CNGCGJ, comunicando à parte Autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores.

 Às providências legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 378577 Nr: 14641-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA ROSSIGNOLI DE TOLEDO 

RIBEIRO, PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MARIA DE TOLEDO 

RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT

 Vistos.

Tendo em vista o interesse da parte Exequente quanto ao 

bloqueio/penhora de bens via BacenJud, determino a sua intimação para 

instruir os autos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

de acordo com o que dispõe o art. 524, do CPC, no prazo de 10 dias.

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940267 Nr: 54720-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NETO SOARES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a certidão de fls. 79 noticia que o executado não mais 

reside no endereço constante dos autos, manifeste o credor indicando 

endereço atualizado do devedor para intimação da penhora efetivada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 462065 Nr: 30788-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JOSÉ METELLO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora e Depósito de fls. 142 e cópia da 

matrícula do imóvel penhorado acostada às fls.193/196, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Por derradeiro, postergo a análise do pleito de penhora dos bens que 

guarneçam a residência do executado (fls. 150) para momento posterior a 

avalição do imóvel penhorado às fls. 142, a fim de verificar a necessidade 

da medida para a satisfação do débito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 753698 Nr: 5634-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO MENEZES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado pelo Exequente às fls.102/109, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, nos termos dos artigos 838, 

841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1102422 Nr: 11498-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, 

FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, MARIVALDO PEDROSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE A FREITAS - 

OAB:OAB/MT 9.454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA KEIKO KOBAYASHI - 

OAB:OAB-21.194/O

 Vistos.

Diante da restrição via Renajud sobre o veículo Jeep Renegade 1.8, Placa 

QCC8498, de propriedade do Executado MARIVALDO PEDROSO DA 

SILVA, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 769259 Nr: 22210-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO MARQUES PEREIRA, HIGO MARQUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não logrando êxito em localizar bens passiveis de penhora de propriedade 

dos Executados, nos termos do art. 866, do CPC/2015, acolho o pedido do 

Exequente e determino que se expeça MANDADO DE PENHORA DO 

FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA, até o limite de 30% do 

faturamento, a fim de saldar o débito exequendo no valor R$ 6.691,30.

 Nomeio para atuar como Administrador-depositário o Administrador da 

própria empresa Executada, o qual deve ser intimado da penhora e para 

prestar contas mensalmente, entregando em Juízo às quantias recebidas 

(limite de 30% do faturamento), com os respectivos balancetes mensais (§ 

2º do art. 866, do CPC/2015).

 Considerando que os Devedores não constituíram advogados nos autos, 

serão intimados da penhora via postal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 809905 Nr: 16394-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS ROLAMENTOS LTDA, RICARDO 
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BUTIERREZ ARANHA, ARTHUR BUTIERREZ ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado à penhora pelo Exequente 

(fls.137/138) EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação do referido bem 

imóvel (matrículas n.2224), nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e 

art. 1.053 e ss. da CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 851159 Nr: 54128-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, DIEISEN 

MAYCON ROSSATO, RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão 

da Restrição de transferência, via RENAJUD, sobre os veículos 

localizados na pesquisa de fls.128/129, de propriedade da parte 

Executada, bem como, a expedição de mandado de penhora, avaliação e 

intimação para o mesmo.

Anota-se que a alienação fiduciária constante nos sobreditos veículos 

referem-se a garantia contratual do débito executado no presente feito.

 Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 737699 Nr: 34215-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PEÇAS JR LTDA, LEONILDA 

THOMAZINI HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 Vistos etc.

Compulsando os autos observa-se que a parte Exequente pleiteou o 

encaminhamento do feito à Central de Venda e Leilão Judicial para hasta 

pública do imóvel penhorado.

Todavia, em análise da matrícula nº 12.674 (fls. 147/149-v, constatei que o 

imóvel penhorado nestes autos possui outra penhora nos Processo nº 

2007.00.0006367-7 em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Mato Grosso, sendo esta penhora inclusive anterior a restrição realizada 

no presente feito.

 Desse modo, OFICIE-SE o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Mato Grosso solicitando informações acerca da atual fase em que se 

encontra o processo nº 2007.00.0006367-7, em que constam como 

Exequente a Caixa Econômica Federal – CEF e como Executados 

Thomazini Hernandes e Cia Ltda, José Rubens Hernandes e Leonida 

Thomazi Hernandes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 220155 Nr: 28537-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, 

ALMERINDO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO DOS SANTOS 

NETO - OAB:3.910

 Autos n. 28537-27.2005.811.0041 – Código 220155.

Compulsando os autos observo que fora expedida Carta Precatória às fls. 

246 para proceder a avaliação de imóvel de 242,7734 ha na Comarca de 

Jauru/MT. Não obstante na decisão de fls. 101/105 fora reduzida a 

garantia hipotecária para 50 % (cinquenta por cento) do bem dado em 

garantia. Desse modo, a parte Executada requereu às fls. 249/250 a 

expedição de nova carta precatória para avaliar somente 50 % (cinquenta 

por cento) do bem, ante a redução da garantia hipotecária.

 Por sua vez, a parte Exequente concordou com a retificação da finalidade 

do mandado de penhora e avaliação expedido passando a constar 

expressamente as informações de que a área penhorada é tão somente a 

50 % (cinquenta por cento) do bem.

Assim, expeça-se ofício ao Juízo Deprecado – Comarca de Jauru/MT, 

retificando a finalidade da carta precatória, para que proceda a avaliação 

de apenas 50 % (cinquenta por cento) da área total de 242,7734 hectares, 

denominada “Fazenda Santa Maria”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 22008-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão 

da Restrição de transferência, via RENAJUD, sobre os veículos 

localizados na pesquisa de fls. 134, de propriedade da parte Executada, 

conforme requerido às fls. 137 e 147, bem como, a expedição de mandado 

de penhora, avaliação e intimação para o mesmo.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 289439 Nr: 9956-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS IGLESIAS VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10.112/MT, PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - OAB:7120, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Ante a divergência pelas partes com relação ao quantum debeatur, remeta 

os autos à contadoria judicial para que elabore os cálculos, 

manifestando-se sobre as argumentações a apontamento das partes.

Vindo os cálculos, abra-se vista às partes para no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, manifestarem e retornem conclusos para deliberação, 

certificando-se o necessário.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 394393 Nr: 29666-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA, 

ADALBERTO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da restrição via Renajud sobre os veículos de fls. 139 e 141, de 

propriedade dos Executados, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos respectivos bens.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 427489 Nr: 9749-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE NUNES FERREIRA ALVES 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, não é plausível consentir que o assalariado contraia dívidas 

na certeza de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá a 

penhora sobre seus vencimentos.Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de fl. 

173/178 e, por conseguinte, DETERMINO a penhora do percentual de 20% 

(vinte por cento) dos vencimentos do devedor, que exerce a função de 

médico ortopedista e traumatologista junto a empresa Notre Dame 

Intermédica Saúde S.A.Para tanto, oficie-se a empresa empregadora do 

executado (Notre Dame Intermédica Saúde S.A., localizada na Av. 

Francisco Monteiro nº 543, Centro, Ribeirão Pires/SP) consignando a 

determinação da retenção mensal do percentual supramencionado sobre 

os subsídios do mesmo, devendo a quantia ser depositada em conta 

judicial, até a satisfação da integralidade do débito.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 443050 Nr: 18860-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E ARRUDA LTDA, LUIZ DE 

ARRUDA JUNIOR, MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da restrição via Renajud sobre os veículos das fls. 181/184, de 

propriedade do Executado, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do referido bem, no endereço indicado pela parte Exequente nas fls. 197.

 Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 460322 Nr: 29597-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido encartado pela parte credora às fls. 150/156.

EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o Senhor Oficial de Justiça 

identifique quem está na efetiva posse do imóvel sob matrícula n° 225.924 

e a que título o faz, apresentando se for o caso, os documentos 

comprobatórios.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre o que entender de 

direito no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 710035 Nr: 2951-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 

RECEPTIVO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146

 Vistos.

Não logrando êxito em localizar bens passiveis de penhora de propriedade 

dos Executados, nos termos do art. 866, do CPC/2015, acolho o pedido do 

Exequente e determino que se expeça MANDADO DE PENHORA DO 

FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA, até o limite de 30% do 

faturamento, a fim de saldar o débito exequendo no valor R$ 6.691,30.

 Nomeio para atuar como Administrador-depositário o Administrador da 

própria empresa Excetuada, o qual deve ser intimado da penhora e para 

prestar contas mensalmente, entregando em Juízo às quantias recebidas 

(limite de 30% do faturamento), com os respectivos balancetes mensais (§ 

2º do art. 866, do CPC/2015).

 Considerando que os Devedores não constituíram advogados nos autos, 

serão intimados da penhora via postal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 238941 Nr: 7948-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES 

TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenerzelau dos Santos 

- OAB:3.613-B MT

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora de fls. 212 e cópia da matrícula 

do imóvel penhorado acostada às fls.208/210, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 748206 Nr: 45499-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SCAIRA - OAB:20495-A, HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 20.366

 Vistos.
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Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se 

agora de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de acordo com o pedido de fls. 

155/158.

Intime-se a parte devedora para pagar a quantia no valor R$71.859,80 

(setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), indicado pelo Credor no demonstrativo de débito (fl. 158), no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433410 Nr: 16060-78.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TAPAJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720-B, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Certifico, 

ainda, que procedo a intimação do autor para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853679 Nr: 56329-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL, 

FRANCISCO GONÇALVES JÚNIOR, ESTEVINA JOSEFA DE ALMEIDA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049590 Nr: 46210-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CALHÃO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - 

OAB:16003/E, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049590 Nr: 46210-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CALHÃO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - 

OAB:16003/E, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820702 Nr: 26931-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MACÂNICA LTDA, ROBERTO 

CESAR ALONSO DE AMORIM ARRUDA, SONIA MARIA BISPO DE AMORIM 

ARRUDA, BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227789 Nr: 35000-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Considerando a petição de fls. 273, que junta aos autos 

substabelecimento de advogados, e considerando que a intimação retro 

não constou patrono correto da parte executado, ecaminho os autos para 

nova intimação para a parte REQUERIDA, no prazo de cinco dias, para 

manifestar sobre penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358888 Nr: 29214-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO, JOAO 
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CARLOS DE FIGUEIREDO, VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385998 Nr: 21751-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR MINOSSO, EDNA COLOMBARI MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13.331/MT, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - 

OAB:23252/O

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73751 Nr: 5271-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSE DE MATTOS, DENISE VIDIGAL DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:7854-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457332 Nr: 27664-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, 

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715275 Nr: 8179-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:OAB/MT 5171, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente. Certifico, ainda, que nos termos do art. 1.023, §2°, do 

CPC procedo a intimação do Embargado para manifestar sobre os 

Embargos de Declaração, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775918 Nr: 29197-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP, LEANDRO CAMPOS PODOLAN, VALDIRENE ALVES 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939921 Nr: 54548-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA NUNES VIEIRA - ME, EVA NUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051321 Nr: 47100-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINSDUSTRIAL LTDA., 

ANA LÚCIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: M.E.S. COMERCIO 

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos. Cuida-se de pedido 

formulado pela Embargante para deferimento de parcelamento do 

pagamento das custas. Com efeito, quando não preenchidos os requisitos 

da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, a legislação 

processual, assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de 

parcelamento do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Sobre o instituto 
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do parcelamento, leciona o ilustre doutrinador de Nelson Nery Junior: “§ 

6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o 

parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, 

bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá 

ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma 

parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só 

deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de 

condições da parte para arcar com as despesas.” (in, 2 Código de 

processo civil Comentado. São Paulo: RT, 2016.) Ante ao exposto, 

AUTORIZO a Embargante ao pagamento das custas iniciais em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047271-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. MACIEL FILHO - ME (EMBARGANTE)

LEICAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes Embargante, sobre a petição 

juntada pelo Embargado

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005145-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005145-16.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005161-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR AFONSO VIANA (EXECUTADO)

N.A. VIANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005161-67.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005118-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLEBER DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005118-33.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005180-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FLORES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005180-73.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014760-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DE GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014760-69.2016.8.11.0041. Vistos etc. Deixo de analisar o 

pedido de penhora ao Id 22342222, tendo em vista que o executado não 

foi devidamente intimado para o cumprimento de sentença, conforme 

dispõe o art. 513, § 2º, II do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, promovendo a 

intimação do executado no endereço constante do mandado ao Id 

9146100, qual seja o mesmo em que houve a apreensão e citação do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809444 Nr: 15924-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ALMEIDA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo os 

exequentes Banco Volkswagen e Manoel Archanjo Dama Filho em face de 

João de Almeida Braga.

À fl. 74 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 76, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 78.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455356 Nr: 26561-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTRA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, DORALICE SOUZA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LUISA GIRARDI - 

OAB:6985, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 70 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 908377 Nr: 35769-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

LTDA-ME, WILMAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 86 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915861 Nr: 40736-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 130 do Recurso de 

Apelação de fls. 105/128, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1051224 Nr: 47028-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOURA SILVA CONSULTORIA 

ME, ROSANGELA MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 94 do Recurso de 

Apelação de fls. 75/92, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1107893 Nr: 13802-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GOMES SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 98 e suspendo o presente feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123027 Nr: 20046-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA P. DO NASCIMENTO TURISMO - 

ME, FERNANDA PULQUERIO DO NASCIMENTO, JOSÉ PAULO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladir Fernandes de Oliveira - 

OAB:21951/MG, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de fl. 76, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

executados.

 Com efeito, verifica-se que o exequente não procedeu à tentativa de 

citação dos executados no endereço localizado à fl. 61. Proceda-se o 

exequente com a diligência no endereço localizado após consulta de 

endereço, realizada junto ao sistema Infojud, fl. 61.

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1090071 Nr: 6167-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 72/73, juntou as 

publicações do edital de citação da requerida R B Industria e Comercio de 

Radiadores Ltda.

Extrai-se da certidão de fl. 74 que, embora citada por edital, a requerida 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 74 que informa que a requerida 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1007441 Nr: 26509-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE S. B. DA SILVA ME, FABIO DE SOUZA 

BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de fl. 142. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do veículo localizado junto ao Sistema Renajud de fl. 140, a ser cumprido 

no endereço indicado à fl. 142, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834329 Nr: 39683-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON FABIO HERREIRO DOS SANTOS, 

SARA DA SILVA COSSETIN HERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro 

de inadimplentes junto ao sistema SERASAJUD de fl. 138, visto que este 

juízo não possui acesso junto ao referido sistema.

II - Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência conforme 

comprovante de fl. 139, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos localizados junto ao Sistema Renajud de fl. 135, a ser cumprido 

no endereço indicado à fl. 138, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763195 Nr: 15761-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 112 do Recurso de 

Apelação de fls. 102/110, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91548 Nr: 5044-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ COUROS COMÉRCIO DE COUROS LTDA, 

Alexandre Campos Giacometti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON RODRIGUES DE 

ANDRADE - OAB:6719/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 116 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 99735 Nr: 1502-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA SOARES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2719-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 617 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 
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publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227449 Nr: 34660-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DE ALMEIDA CARVALHO - ME, JOARA 

SALDANHA DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, JOSÉ DO PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB:4636, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de fl. 150. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

remoção do veículo localizado junto ao Sistema Renajud de fl. 147, a ser 

cumprido no endereço indicado na exordial de fl. 02, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 971617 Nr: 9988-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARE ALEXANDRA DE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 107 do Recurso de 

Apelação de fls. 97/105, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112920 Nr: 15899-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE MOTA TODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 92 do Recurso de 

Apelação de fls. 82/90, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047867 Nr: 45346-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 106 do Recurso de 

Apelação de fls. 101/104, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825875 Nr: 31840-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 97 do Recurso de 

Apelação de fls. 92/95, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026368 Nr: 34972-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L M STELLATO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - S L M Stellato Eireli - ME - CNPJ nº 00.614.997/0001-70.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 981385 Nr: 14729-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESÚ - 

OAB:217.897-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Comparece o requerente às fls. 91/100, pleiteando novamente pela 

substituição do polo ativo da presente demanda, todavia já houve análise 

do pedido por este juízo, conforme despacho de fl. 88. Desta feita, deixo 

de analisar o pedido de fls. 91/100.

II – Intime-se novamente o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação.

 III – Decorrido o prazo supramencionado, intime-se o requerente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780076 Nr: 33596-49.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 105, remetam-se os autos ao Funajuris, para 

verificação da existência de custas remanescentes de recolhimento pela 

parte autora.

Após, intime-se a parte autora para promover o devido recolhimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Promovido o recolhimento, proceda-se a baixa na distribuição e 

arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo.

Caso não promova a parte autora o recolhimento devido, anote-se o débito 

no distribuidor e proceda-se ao arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1025744 Nr: 34676-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMENGH DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão.

II - Tendo em vista o trânsito em julgado conforme fl. 65 da sentença 

proferida às fls. 58/62, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106786 Nr: 13309-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELYN MAYARA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda propôs Ação de Busca 

e Apreensão, em face de Evelyn Mayara Alves Correa, no entanto, 

requereu à fl. 58, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN e 

aos demais órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 58, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado 

anteriormente expedido, tendo em vista certidão negativa acostada aos 

autos de fl. 54.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798010 Nr: 4395-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vista dos autos formulado pelo Banco executado à fl. 

134, pelo prazo de 05 (cinco) dias, mediante carga.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807937 Nr: 14393-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA NISSEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES DE 

SOUZA - OAB:320.768 OAB/SP, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS, MARCELO MAMMANA MADUREIRA - OAB:333.834-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR, OAB/MS 8.125, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, OAB/SP 

333.834 e ANA PAULA ALVES DE SOUZA, OAB/SP 320.768 a 

regularizarem sua representação processual, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812944 Nr: 19426-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON PAULO ROMEIRO VIEIRA, ILDENOR 

MARINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT 17257, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada GIULIANNE CREPALDI SILVA, 

OAB/MT 17.257 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717394 Nr: 11119-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 
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- OAB:18.786, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ISABELLY FURTUNATO, 

OAB/MT 21.705-B a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751900 Nr: 3687-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE PAULA BARBOSA DE A VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11.770-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS, OAB/MT 20853-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, 

OAB/MT 20732-A a regularizarem sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118709 Nr: 7407-49.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO, MARIA 

APARECIDA FERREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BRAZ ANDREKOWISK 

VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355-A, a regularizar sua 

representação processual em relação a Autora Maria Aparecida Ferreira 

de Barros, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362829 Nr: 32278-70.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA GERDULLI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTHI 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado Dr. WILSON ROBERTO LAUER OAB/MT 8.331, para 

que regularize a sua representação processual, no PRAZO DE 05 (cinco) 

dias sob pena de ser desconsiderado e sua PEÇA desentranhada dos 

autos, haja vista que nos termos do art.104 do NCPC "in verbis" O 

advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo 

para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato 

considerado urgente". Entretanto não consta na referida peça a urgência 

relatada, bem como não consta nos autos a referida procuração não 

sendo obrigação da secretaria proceder a intimação para realização do 

feito, mas se tratando de vício sanável o feito é ora realizado. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838183 Nr: 42896-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MENDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10.177/MT, RICHARD RODIRGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.602

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls.134/138 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250360 Nr: 17352-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819339 Nr: 25612-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA., LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853674 Nr: 56324-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO FERREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023575-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NEVES DA SILVA 036.908.351-27 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023575-55.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Devidamente citado para o pagamento do débito, o executado não pagou a 

dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Assim 

sendo, defiro o pedido de penhora on-line constante de Id 22606577 do 

exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, CNPJ nº 

26.529.420/0001-53, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em agosto/2019 - R$ 30.314,70 (trinta mil e 

trezentos e quatorze reais e setenta centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Douglas 

Neves da Silva, CPF n. 036.908.351-27, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

das penhoras formalizadas, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 

do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003397-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003397-46.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista o pedido do requerente de Id 28961048, retifico a decisão 

interlocutória proferida ao Id 28825065, diante do erro material. Assim, 

Onde se lê “Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo”, 

inclua-se o veículo: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO FOX CONNECT 1.6 

8V FLEX E, CHASSI : 9BWAB45Z8K4013206, PLACA QCT6247, 

RENAVAM 01164836916, COR BRANCO, ANO 18/19, MOVIDO À 

ALCOOL/GASOLINA. Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003906-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDEVAM COELHO BORGES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003906-74.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 28715739 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, 

MODELO COROLLA ALTIS FLEX, CHASSI 9BRBD3HE9F0230748, PLACA 

OOR1002, RENAVAM 01017467371, COR BRANCA, ANO 14/15, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 28715739 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056304-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DA ROSA DEMETRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056304-32.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que a requerida, junto aos Ids nº 26653210 

e nº 26653217, se manifestou alegando divergência de bens entre o 

contrato assinado e o objeto desta ação, no entanto, constato que o 

contrato juntado pela requerida é diverso do discutido nestes autos 
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(operação 418973547 - Id 26594162; páginas 6/7). 2. Assim sendo, defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO RANGER XLT 3.2 

20V 4, CHASSI 8AFAR23L2KJ089104, PLACA QJG3357, RENAVAM 

001163154331, COR BRANCO, ANO 18/19, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004668-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004668-90.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Aparecida Archangelo Magalhães 

em face de Banco Itaú Consignado S/A, APENAS de responsabilidade civil, 

cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta 

vara, a declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é 

medida que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca 

de revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a repetição 

do indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 
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DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 07 

de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004675-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004675-82.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Aparecida Archangelo Magalhães 

em face de Banco BMG S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo o requerente tão somente a repetição do 

indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 07 
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de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034987-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034987-46.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação da 

empresa executada, logo, deve o exequente providenciar a angularização 

processual com a citação da executada Itahum Comercio Transporte e 

Exportacao Ltda. Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao 

feito, promovendo a citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. II – A fim de que o Juízo possa 

analisar o pedido de constrição de valores de Id 22971763, intime-se o 

exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado, tendo em 

vista que a última atualização ocorreu em novembro/2017, igualmente no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004846-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA MARIA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004846-39.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Gracia 

Maria Santana ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Afirma a requerente que é servidora pública, em 2014 

realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu 

que os descontos não encerravam nunca, que os valores estavam 

aumentando e sendo descontado de seu holerite com a denominação 

cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido para saber se 

não havia encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de 

crédito, porém, não prestou qualquer informação à requerente. Que abriu 

uma reclamação junto ao Procon/MT em 27/09/2019 na tentativa de 

solucionar a questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que 

se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas 

as quantias via saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente 

havia realizado saques de 2014 a 2019, constando ainda débito em 

aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048021-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1048021-20.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Edson 

Ferreira da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é policial militar, em 2009 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 06/08/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 05 

(cinco) saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003733-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003733-21.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de Ids 22484457 e 22663481, no prazo de 

02 (dois) dias. II – Compulsando os autos verifico que a penhora via 

sistema Bacenjud ao Id 22663481 restou frutífera, diante disso, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Conforme 

documentos carreados aos autos, o exequente não localizou valores 

suficientes para penhora em dinheiro nas contas do executado, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens do executado: - Marcus Vinicius Senger Xavier - ME, CNPJ nº 

19.968.076/0001-33. IV – Defiro também o pedido de consulta junto ao 

sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de 

restrição junto a veículos em nome do executado. V – Após, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os resultados das consultas nos 

Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, promover 

ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018356-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018356-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIANA NUNES DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Sentença Vistos etc. Ante a notícia 

de composição amigável celebrada pelas partes na Ação de Busca e 

Apreensão apensa (nº 1021472-07.2018.8.11.0041), JULGO EXTINTA A 

LIDE com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso III, alínea b, 
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do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora, no entanto, tendo em vista que inicialmente 

foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à requerente, 

ficando, a mesmo isenta do pagamento de custas processuais. Assim, 

fica suspensa a obrigação nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. 

Expeça-se o alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor da requerente, devendo ser transferido na conta e 

agência indicada junto ao ID 25327369 - pág. 01. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1038547-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR (AUTOR(A))

ELDA MARIZA VALIM FIM (AUTOR(A))

ROBERTO VAZ DA COSTA (AUTOR(A))

NEURE REJANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

WALDIR JULIO TEIS (REU)

VALTER ALBANO DA SILVA (REU)

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (REU)

JOSE CARLOS NOVELLI (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1038547-25.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELDA MARIZA VALIM 

FIM, CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR, NEURE REJANE ALVES DA 

SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e 

OUTROS W Vistos. Trata-se de Ação Popular proposta por Elda Mariza 

Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e 

Roberto Vaz da Costa em face de: 1) Estado de Mato Grosso; 2) Antônio 

Joaquim Moraes Rodrigues Neto; 3) José Carlos Novelli; 4) Sergio Ricardo 

de Almeida; 5) Valter Albano da Silva; 6) Waldir Júlio Teis, todos 

qualificados nos autos. Narra a parte autora que, ao buscar informações a 

respeito do valor total recebido por cada Conselheiro do Tibunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, esse Tribunal “indicou R$ 39.293,32, 

‘mais’ a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades de Controle 

Externo, no valor de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio 

de cada membro”. Informa que “ajuizaram a Ação Popular 

1037390-17.2019.8.11.004 contra os Conselheiros, Conselheiros 

Interinos/Substitutos e Procuradores atualmente em atividade, que 

recebem a malsinada verba”. Acrescenta que os Conselheiros requeridos, 

muito embora afastados por decisão judicial, recebem ou receberam 

verbas indenizatórias “ no valor de R$ 6.739.707,17, conforme planilha 

elaborada pelo OSMT (documento 5), razão pela qual os autores optaram 

por ajuizar ação específica”. Sustenta que o pagamento da referida verba 

indenizatória, “que pressupõem o exercício do cargo e da função, não 

pode ser admitido” aos agentes públicos que estão afastados, sob pena 

de “violação à moralidade, razoabilidade e interesse público”. Aduz que, 

diante do afastamento dos requeridos de suas funções, é indevido o 

pagamento de quaisquer outras verbas diversas dos seus subsídios, 

“inclusive: Gratificação de Direção; Custeio de Obras Técnicas, Verba de 

Natureza Indenizatória, férias, terço de Férias, auxílio saúde, alimentação 

e quaisquer outros”. Prossegue, a autora, asseverando que o pagamento 

da verba indenizatória aos requeridos é ilegal porque “carece de base 

legal, sendo que a legislação invocada ampara apenas titulares de cargos 

de deputado estadual”. Argumenta que a Decisão Administrativa nº 

09/2015 “padece de completa inobservância de formalidade essencial a 

ato que autorize despesa pública, qual seja, a publicidade”, bem como que 

as Leis nº 9.493/10 e 9.886/12 “criaram verba indenizatória da atividade 

parlamentar aos ocupantes de cargos de deputado estadual e não se 

dirigem aos cargos de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e 

procurador de contas do TCE”. A parte autora assevera, ainda, que “o 

TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados, integrantes 

do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem 

distanciar-se dos membros do MP estadual”. Prosseguindo na exordial, a 

parte autora aduz que “a ausência de prestação de contas dificulta a 

fiscalização do uso da verba pública, contrariamente ao que determina o 

artigo 70 da CF”, assim como que a aludida verba indenizatória paga aos 

membros do TCE/MT “caracteriza renda/remuneração, disfarçada de 

indenização, ferindo, frontalmente, os princípios constitucionais da 

moralidade, publicidade e finalidade”. Pontua que há dever de ressarcir os 

cofres públicos, mediante “a devolução dos valores que ultrapassam o 

teto remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre as valores 

abaixo do teto, sob pena de lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres 

do Estado de Mato Grosso”. Sustenta ser necessária a fixação de 

condenção em danos morais coletivos, com a destinação dos valores a 

ações de cidadania e promoção do combate à corrupção no Estado de 

Mato Grosso. Argumenta que a lesividade está demonstrada pelo fato de 

que, “em 2013, 2014 e até meados de 2015”, o TCE/MT gastava “menos de 

R$ 1000,00 reais por ano”, porém, “de repente” passou “a gastar R$ 4 

milhões de reais anuais para custear atividade de controle externo dentro 

do estado”, mesmo não havendo “qualquer contrapartida para a 

administração pública em troca do pagamento questionado”. Por essas 

razões, a parte autora requer, em sede de tutela de antecipada, 

“determinar a imediata suspensão dos pagamentos aos réus de verba 

indenizatória com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 

9.493/10 e 9.866/12, e Gratificação de Direção; Custeio de Obras 

Técnicas, férias, terço de férias, auxílio saúde, alimentação e quaisquer 

outros, que não, apenas, os subsídios”. No mérito, pugna pela 

confirmação da liminar, “para que se anule a Decisão Administrativa 9/15 

do TCE MT, condenando-se os réus a ressarcirem o Estado pelo 

recebimento indevido da Verba Indenizatória, inclusive eventuais 

pagamentos retroativos, bem assim ressarcimento dos valores que 

excedam o subsídio a partir das datas dos afastamentos dos réus do 

exercício do cargo de conselheiro, sendo Gratificação de Direção; Custeio 

de Obras Técnicas, , férias, terço de Férias, auxílio saúde, alimentação e 

quaisquer outros que excedem o subsídio; custas, honorários e dano 

moral coletivo”. Por meio do decisum de Id. nº 24000696, restou 

reconhecida a conexão do presente feito com os autos nº 

1037390-17.2019.811.0041 e determinada a remessa dos autos a este 

Juízo I da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular. 

Recebidos os autos neste Juízo, foi determinada a intimação da parte 

autora para apresentar emenda à petição inicial, com o fito de promover a 

regular comprovação da legitimidade ativa dos requerentes Elda Mariza 

Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior e Roberto Vaz da Costa e de 

indicar o endereço dos requeridos. Na ocasião, determinou-se, ainda, a 

notificação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a liminar 

pleiteada (Id. nº 24122416). Em seguida, a parte autora atendeu o 

comando de emenda (Id. nº 25557390) e o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação, pugnando pela extinção da presente ação 

popular por ausência de interesse processual pela inadequação da via 

eleita e, superada a referida preliminar, pelo indeferimento do pedido de 

tutela de urgência, sustentando “inexistência tanto da plausibilidade do 

direito [o pagamento da verba indenizatória tem amparo legal e 

constitucional], quanto da urgência [as normas estão em vigor há vários 

anos]” (Id. nº 26375642). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 1) 

Adequação da Via Eleita: Com é sabido, a Ação Popular é o meio 

constitucional de que dispõe o cidadão, que esteja no gozo de seus 

direitos políticos, para anular ato lesivo ao patrimônio público, ou de 

entidade de que o Poder Público faça parte, ou à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, conforme preceitua o 

art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal. Ressalta-se que são pressupostos 

essenciais da ação popular a ilegalidade do ato e a lesão do patrimônio 

público, cabendo ao autor demonstrar a efetiva ocorrência de ambos. 

Segundo o disposto no art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65), 

são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

seu art. 1º nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do 

objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. No caso dos autos, 
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tenho que o objeto da presente demanda não é a análise de 

inconstitucionalidade das Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15. 

Destarte, o que sustenta a parte autora dessa popular é que as referidas 

leis “criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos ocupantes 

de cargos de deputado estadual e não se dirigem aos cargos de 

conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas 

do TCE” (sic, Id. nº 23206801 - Pág. 16). A atenta leitura da exordial 

permite extrair que o ato apontado como ilegal é a Decisão Administrativa 

nº 09/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, 

que aprovou a Ata de Reunião do Colegiado de Membros realizada no dia 

02 (dois) de julho de 2015. A referida ata de reunião, por sua vez, contém 

deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba 

indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, 

de 29.12.2010. Ocorre que, segundo os fundamentos apresentados na 

petição inicial, o pagamento da referida verbas aos membros do TCE/MT, 

seja fundado na Decisão Administrativa nº 09/2015, seja embasado nas 

Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, 

razão pela qual atacável pela via da Ação Popular. Por outro lado, no 

tocante aos danos morais coletivos, anoto que o pedido de condenação 

não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação 

popular, sendo a via inadequada para tal pleito. Com efeito, o dano moral 

coletivo, ainda que eventualmente passível de verificação nos fatos 

relatados nos autos, deve ser buscado por meio da ação apropriada, a 

exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.347/85. 

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual 

inadequado para a pretensão almejada, no tocante especificamente a este 

pedido, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade 

adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso 

III, CPC) e a extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, 

incisos I e VI, CPC). Nesse norte, cabe destacar os julgados a seguir, in 

verbis: “RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO POPULAR. MEIO AMBIENTE. 

PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. Para a propositura de 

ação popular, deve a parte impugnar ato administrativo que incorra em 

lesão ao patrimônio público. No caso, o pedido do particular se refere a 

obrigações de fazer e indenização por danos morais e materiais, de modo 

que a via eleita é inadequada. Ação que deve ser extinta, sem a resolução 

do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; APL 

0003597-74.2012.8.26.0157; Ac. 11443190; Cubatão; Primeira Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 10/05/2018; 

DJESP 25/05/2018; Pág. 2426). “MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO. AÇÃO 

POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Segundo dispõe o inciso LXXIII do 

art. 5º da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente. 

Ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei nº 4.717/1965. 

Objeto da ação popular, contudo, que busca impedir que os Poderes 

Públicos editem atos ilegais e potencialmente lesivos. Hipótese dos autos 

em que sequer aponta o autor. Qual ato lesivo objetiva anular. Pretensão 

do autor quanto á execução das obrigações de fazer estabelecidas em 

TAC celebrado com o Ministério Público Federal (MPF), bem como a 

reparação pelos danos morais e materiais causados. Ação popular que 

não tem o tom da reparabilidade de que é dotada a ação civil pública. 

Inadequação da via eleita. Carência da ação por falta de interesse 

processual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” ( TJSP; 

Apelação 3017731-53.2013.8.26. 0114; Ac. 11783092; Campinas; 

Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luis Fernando 

Nishi; DJESP 26/09/2018; Pág. 2377). Ressalto que, por se tratar de 

matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser 

reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3º do art. 485 do Código 

de Processo Civil. Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse 

processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo 

que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de 

agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Sobre o interesse de agir, 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, 

afirma: “A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da 

presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também 

chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou 

“interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a 

realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar 

independentemente do processo. (...) Além disso, impõe-se o uso de via 

processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por 

exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em 

demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via 

processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a 

servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)[1].” Dessa forma, uma vez 

ausente o interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via 

processual eleita, o indeferimento da petição inicial no que se refere ao 

pedido de dano moral coletivo é medida que se impõe. 2) Tutela de 

Urgência: 2.1) Vedação do Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992: Por força 

do disposto na Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre a 

concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá 

outras providências, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo 

ou em qualquer parte, o objeto da ação” (art. 1º, § 3º). Da mesma forma, 

não é cabível a concessão de tutela de urgência que “tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza”, nos termos do disposto na Lei nº 

12.016/09 (art. 7º, § 2º). Aliás, o atual Código de Processo Civil consagrou 

expressamente tais vedações, ao dispor no seu art. 1.059 que: à “tutela 

provisória requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto nos 

arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da 

Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”. Ocorre que tais vedações não 

devem ser interpretadas de forma absoluta, sob pena de risco de dano e 

ofensa à norma estabelecida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal. No que tange à alegação de impossibilidade de concessão de 

liminar que esgote o objeto da ação, a doutrina e jurisprudência têm 

relativizado o preceito normativo (art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92), 

entendendo que a proibição abrange somente medidas com efeitos 

irreversíveis. Destarte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui 

orientação consolidada de que a referida norma diz respeito “às liminares 

satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz 

resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de 

sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJe 1º/3/2007, p. 230). Entretanto, esse não é o caso dos 

autos. Isso porque a tutela de urgência aqui pleiteada é para suspender os 

“pagamentos aos réus de verba indenizatória com base na Decisão 

Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12, e Gratificação de 

Direção; Custeio de Obras Técnicas, férias, terço de férias, auxílio saúde, 

alimentação e quaisquer outros, que não, apenas, os subsídios” (Id. nº 

23206801 - Pág. 24), sendo que, acaso concedida, poderia, a qualquer 

momento, ser revertida, com a sua revogação e consequente retorno do 

pagamento eventualmente suspenso. A rigor, a tutela ora pretendida 

sequer esgota o objeto da ação, já que, evidentemente, há pedido de 

condenação a ressarcimento pelo recebimento indevido das verbas 

indenizatórias atacadas. Ademais, a vedação ao deferimento de 

antecipação dos efeitos da tutela que esgote o objeto do processo, no 

todo ou em parte, não se aplica aos casos em que a postergação da 

prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade. Neste aspecto, 

sem adentrar ainda ao mérito do pedido liminar, pontuo que a matéria 

trazida aos autos demanda imediata prestação jurisdicional, posto que não 

se mostra razoável esperar todo o demorado trâmite da ação ora proposta 

para, só ao final, se efetivarem os mandamentos legais apontados como 

flagrantemente descumpridos pelos requeridos. Postergar a análise e/ou 

deferimento do pedido liminar, in casu, acarretaria risco elevado de 

ineficácia da prestação jurisdicional, na medida em que poderia, até o 

julgamento final de mérito, ensejar aos cofres públicos danos patrimoniais 

de grave monta, esses sim de caráter irreversíveis. Aliás, relevante 

ressaltar que, in casu, eventual medida cautelar não ensejaria provimento 

judicial contra o Estado requerido, possibilitando, ao contrário, resguardar 

o manifesto interesse do Poder Público, posto que somente suspenderia o 

ato, fazendo cessar temporariamente os seus efeitos durante o trâmite 

processual do presente feito e resguardando, assim, os cofres públicos. 

Vale destacar, por fim, que o esgotamento total ou parcial do objeto da 

ação é implicação necessária da antecipação de tutela. Sem embargo de 

todo o exposto neste tópico, anoto que o Superior Tribunal de Justiça 

também já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LIMINAR. ART. 

1., DA LEI 8.437/1992. 1. O autor popular não litiga contra o Estado, mas, 

ao contrário, como seu substituto processual, razão pela qual a vedação 

de concessão de liminares, contida no art. 1., da Lei 8.437/1992, com 

audiência ou não do Poder Público, não se aplica às ações populares. 

Precedentes desta Corte. 2.Recurso Especial não conhecido.” (REsp 
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73.083/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado 

em 09/09/1997, DJ 06/10/1997, p. 50063). Desta feita, entendo que ser 

possível a concessão da medida liminar, afastando a vedação do art. 1º, § 

3º, da Lei nº 8.437/92. 2.2) Análise dos Requisitos: Segundo a sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado nos artigos 300 e 301 do 

Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais 

para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. 

Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Registre-se que o retrocitado 

dispositivo se aplica a qualquer procedimento comum ou especial, a 

qualquer processo ou qualquer grau de jurisdição, desde que a regra 

especial não conte com a previsão expressa para prover as tutelas de 

urgência. No caso da Ação Popular, por expressa disposição contida no 

art. 5º, § 4º, da respectiva lei (Lei nº 4.717/65), na defesa defesa do 

patrimônio público, “caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. 

Ademais, nos termos dos arts. 7º e 22, aplicam-se, no que for cabível, o 

procedimento ordinário e as demais regras do Código de Processo Civil. 

Portanto, para a concessão de tutela antecipada em Ação Popular, mister 

que estejam presentes os robustos requisitos legais, quais sejam, a 

probabilidade do direito, a inexistência de perigo de irreversibilidade do 

provimento a ser concedido e, finalmente, um dos requisitos alternativos, 

que são receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É com enfoque 

nessas normativas que se aprecia o pedido de tutela antecipada em 

questão. Passando ao exame do caso, verifica-se que a parte autora 

ingressou com a presente ação popular contra os requeridos com a 

finalidade de interrupção imediata “dos pagamentos aos réus de verba 

indenizatória com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 

9.493/10 e 9.866/12, e Gratificação de Direção; Custeio de Obras 

Técnicas, férias, terço de férias, auxílio saúde, alimentação e quaisquer 

outros, que não, apenas, os subsídios”, para, no mérito, obter a 

declaração de nulidade da referida decisão e a condenação dos “réus a 

ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido” das referidas verbas. 

Portanto, o ato lesivo ora atacado é a Decisão Administrativa nº 9/2015 – 

TP, por meio da qual restou aprovada a Ata de Reunião de Colegiado 

realizada no dia 02 (dois) de julho de 2015. Segundo consta nos autos, a 

reunião relativa à citada ata teve como pauta, em seu item 04 (quatro), o 

seguinte: “Definição do valor da Verba de Natureza Indenizatória do 

Controle Externo, a ser paga aos membros do Tribunal de Constas do 

Estado, de forma compensatória às despesas inerentes às suas 

atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais 

de Controle Externo, na forma das Leis nº 9.493, de 29.12.10m e 9.866, de 

27.12.12” (autos nº 1037390-17.2019.811.0041, Id. nº 23939932 - Pág. 1). 

E, como deliberação, constou no mesmo item da ata da referida reunião 

que: “Após ampla e profunda discussão da matéria, o Colegiado de 

Membros deliberou que a verba de natureza Indenizatória do Controle 

Externo, instituída conforme as Leis nº 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 

27.12.12, para os membros dos órgãos do Poder Legislativo, de forma 

compensatória às despesas inerentes às sua atividades, relacionadas ao 

desempenho de suas funções institucionais, será paga aos membros do 

Tribunal de Contas, ou seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e 

Procuradores de Contas, de forma compensatória às despesas inerentes 

às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções 

institucionais de controle externo, limitado ao valor correspondente a 

67,32%, 66,47% e 67,52%, respectivamente, do subsídio de cada um de 

seus membros, no último dia útil de cada mês. São incluídas no valor da 

referida verba de natureza indenizatória, destinada aos membros do 

Tribunal de Contas, as despesas relacionadas a diárias de viagens, 

passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da 

sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios mato-grossenses, ou 

seja, em toda a sua jurisdição” (Original sem destaque, autos nº 

1037390-17.2019.811.0041, Id. nº 23939932 - Pág. 4). Com se vê, a 

referida Decisão Administrativa nº 09/2015 aprovou ata de reunião na qual 

houve deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba 

indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, 

de 29.12.2010. Entretanto, sustenta a parte autora que a dita Verba 

Indenizatória do Controle Externo não deve ser paga aos membros do 

TCE/MT, sob o argumento de que “a legislação invocada ampara apenas 

titulares de cargos de deputado estadual”, bem como de que “o TCE MT 

não pode ter remuneração diversa dos Magistrados, integrantes do Poder 

Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem 

distanciar-se dos membros do MP estadual”. Pois bem. No que se refere 

ao pedido de tutela de urgência, a detida análise dos autos permite aferir 

que a inicial não se encontra instruída com prova apta a demonstrar a 

probabilidade do direito invocado. Nesse ponto, cumpre distinguir a análise 

da probabilidade fática da probabilidade jurídica, ressaltando desde já que, 

in casu, faz-se presente tão somente essa última. Com efeito, um ato 

administrativo somente será válido quando estiver adequado aos 

requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. Dipõe o art. 2º da Lei da Ação 

Popular: “Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício 

de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio 

de finalidade.” A corrente doutrinária clássica acerca dos requisitos do ato 

administrativo, defendida por Hely Lopes Meirelles, está baseada 

justamente no supracitado dispositivo legal, estabelecendo como 

requisitos do ato administrativo: a) competência; b) objeto; c) forma; d) 

motivo; e) finalidade. Dentre esses, motivo e objeto são requisitos 

discricionários porque podem comportar margem de liberdade; 

competência, forma e finalidade são requisitos vinculados. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 37, resguarda os princípios 

norteadores da Administração Pública, os quais devem ser observados 

em toda e qualquer conduta administrativa, que preza os princípios da 

impessoalidade e moralidade administrativa. Por certo, além dos requisitos 

de existência e validade, os atos administrativos devem observar, ainda, 

os princípios constitucionais, quais sejam: legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. 

Se o ato administrativo mantém-se fiel a tais requisitos e princípios, não há 

se falar em nulidade do ato, o qual, aliás, ainda goza da presunção de 

legitimidade. Não obstante, na hipótese ora sub judice, entendo que os 

documentos acostados aos autos apontam, ainda que sumariamente, para 

a inobservância dos requisitos da competência e forma, assim como dos 

princípios da legalidade e da publicidade. No que se refere ao Princípio da 

Publicidade, verifico que, não obstante tenha sido publicada a Decisão 

Administrativa nº 09/2015, não houve publicação do conteúdo da ata de 

reunião do Colegiado de Membros, a qual era indispensável para dar 

conhecimento do conteúdo decidido. No tocante ao Princípio da 

Legalidade, a Decisão Administrativa nº 09/2015 foi exarada pelo Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual aprovou ata de 

reunião do seu Colegiado, estabelecendo o pagamento aos membros do 

TCE/MT e do MPC/MT da verba indenizatória instituída aos membros do 

Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, de 29.12.2010. Intimado a se 

manifestar, o Estado de Mato Grosso sustentou que o pagamento da 

verba indenizatória “não se deu com a Decisão Administrativa nº 9/2015, 

mas sim anteriormente, com base na Lei Estadual 8.402/05” (sic, Id. nº 

23939924 - Pág. 3). Ocorre que a Lei Estadual nº 8.402/2005 [alterada 

pelas Leis Estaduais números 9.186/2009, 9.493/2010, 9.626/2011, 

9.866/2012, 10.296/2015 e 10.806/2019], instituiu verba indenizatória 

destinada aos membros do Poder Legislativo, sem fazer qualquer 

referência aos membros que compõe o Tribunal de Contas do Estado (Id. 

nº 23939929). Assim, dispunha a referida Lei 8.402/2005: “Art. 1º Fica 

instituída a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Estadual, 

destinada à cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus 

membros. Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga 

mensalmente aos membros do Poder Legislativo, através dos órgãos de 

Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a este o controle da 

documentação comprobatória da despesa” (Original sem destaque). Como 

se vê, a referida lei estadual dispõe que a verba por si instituída será paga 

aos “membros do Poder Legislativo”, não fazendo qualquer previsão 

expressa quanto aos membros do Tribunal de Contas do Estado. Sabe-se 

que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é um órgão autônomo, 

em que pese auxiliar do Poder Legislativo, com competência definida no 

art. 47 da Constituição Estadual, para exercer o controle externo e 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Estado. De fato, à semelhança do Tribunal de Contas da União, o TCE/MT 

não integra a estrutura do Poder Legislativo, nem do Executivo ou do 

Judiciário, posto que se trata de órgão diretamente ligado à entidade 

federativa. À propósito, asseverou o Min. Celso de Mello: “os Tribunais de 

Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, 
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não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, 

ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos 

de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos 

Tribunais de Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos 

do Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da 

própria Constituição da República” (ADI 4.190, j. 10.03.2010). Portanto, 

desprovida de fundamento a alegação de que os membros do TCE/MT 

teriam direito à verba indenizatória defina na Lei nº 9.493/2010 por se 

inserirem na expressão legal “membros dos órgãos do Poder Legislativo”. 

Por conseguinte, conclui-se que não há previsão legal para o pagamento 

da verba indenizatória prevista na supracitada lei aos membros do 

TCE/MT, de forma que a Decisão Administrativa nº 09/2015 fere o Princípio 

da Legalidade. Anoto que, consoante os ensinamentos da conspícua 

doutrinadora Fernanda Marinela, na seara administrativa, não basta a 

ausência de vedação à prática do ato, é imprescindível a previsão legal: 

“Em se tratando de atividade administrativa, é necessário mais do que a 

não contradição à lei; é preciso que o ato seja permitido pela lei, em razão 

do princípio da legalidade, que, para o Poder Público, segue critério de 

subordinação à lei. O administrador só pode fazer o que está autorizado 

ou determinado por lei.”[2] Da mesma forma, no que se refere aos 

requisitos da competência e forma, tenho que não restaram atendidos pelo 

ato administrativo atacado, qual seja, a Decisão Administrativa nº 09/2015, 

posto que essa promoveu, por meio de forma inadequada, a 

criação/alteração de despesa com pessoal. Com efeito, em atenção ao 

disposto nos artigos 73, 75 e 96, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, 

compete privativamente ao Tribunal de Contas propor ao Poder Legislativo 

a fixação do subsidio de seus membros, bem como das verbas 

indenizartórias inerentes ao exercício do cargo. In casu, a verba 

indenizatória não foi instituída por lei em sentido formal, mas por ato 

administrativo interno da Corte de Contas Estadual. Acrescenta-se, ainda, 

ser da Assembleia Legislativa a competência para deliberar sobre 

diretrizes orçamentárias, por meio de lei específica (art. 25, incisos II e VIII) 

. Além de todo o exposto, corrobora, ainda, a presença da probabilidade 

jurídica do direito, a existência de simetria de regime entre os Tribunais de 

Contas e o Poder Judiciário. Destarte, muito embora não pertençam a 

nenhum dos três Poderes, como asseverado anterioremente, o regime 

jurídico dos Tribunais de Contas foi, em vários aspectos, 

constitucionalmente aproximado do regime dos órgãos do Poder Judiciário. 

É o que se extrai da leitura dos seguintes trechos da Constituição Federal: 

“Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem 

sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o 

território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no 

art. 96 [3]. § 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as 

mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens 

dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à 

aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.” Cumpre 

ressaltar, outrossim, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

estão sujeitos, em matéria de organização, composição e atribuições de 

seus Tribunais de Contas, ao modelo jurídico estabelecido pela 

Constituição da República ao Tribunal de Contas da União, nos termos do 

que dispõe o seu art. 75, in verbis: “Art. 75. As normas estabelecidas 

nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 

bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo 

único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas 

respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.” Nesse sentido, 

a Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso prevê que os 

“Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, 

prer-rogativas, vedações, impedimentos, remuneração e vantagens dos 

Desembargadores” (art. 50), bem como que aos “Procuradores do 

Ministério Público de Contas são assegurados os di-reitos, garantias, 

prerrogativas e vedações dos membros do Ministério Público Estadual, 

inclusive de natureza remuneratória” (art. 51, § 4º). Dispõem, também, 

sobre a simetria os arts. 6º[4] e 102[5] do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas de Mato Grosso e os art. 91[6] e 95[7], parágrafo único, da sua Lei 

Orgânica (Lei Complementar nº 269/2007). Portanto, a conjugação dos 

artigos supracitados, tanto da Constituição Federal, quanto das normas 

estaduais, garante aos conselheiros do TCE/MT as mesmas vantagens e 

garantias dos desembargadores estaduais ou dos juízes de direito de 

entrância especial, e não dos membros integrantes do Poder Legislativo. 

Acerca da aplicação da simetria entre o regime do Tribunal de Contas e o 

do Poder Judiciário, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça 

que: “Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos 

magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição 

contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por analogia, a Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79)”.(STJ, APn 923/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/09/2019, DJe 

26/09/2019). No mesmo sentido, vide julgado do Pretório Excelso: “ Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 74, §§ 1o e 2o e 109, III, da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Arts. 62 e § 2o da Lei 

estadual no 6.536, de 31.01.73 e art. 43, §§ 1o e 3o da Lei estadual no 

7.705, de 21.09.82. Vinculação aos subsídios dos magistrados estaduais 

da remuneração, bem como dos respectivos limites máximo, das Carreiras 

de Conselheiro e Auditor do Tribunal de Contas, de Procurador do Estado 

e dos membros do Ministério Públicos estadual. (...) 6. Inexistência de 

violação ao princípio da simetria pelo disposto no art. 74, § 1o, da 

Constituição Estadual, uma vez que a necessária correlação de 

vencimentos dos Conselheiros do Tribunal de Contas se dá em relação 

aos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Precedente: RE 97.858, Néri 

da Silveira, DJ 15.06.84. Ação improcedente, nesse ponto. (...). 8. Ação 

julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2o do art. 62 

da Lei estadual no 6.536, de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.082, 

de 11.06.90” (ADI 396, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 05-08-2005). Ademais, 

no que se refere especificamente aos Conselheiros afastados, tenho que 

a própria natureza indenizatória da verba, que, nos termos da Lei nº 

9.493/2010, é destinada “a cobrir despesas relacionadas ao desempenho 

de suas funções institucionais”, pressupõe o exercício do cargo e/ou da 

função, não podendo ser admitido o pagamento quando o membro se 

encontrar inativo e/ou afastado, sob pena de violação à moralidade, 

razoabilidade e interesse público. Aliás, no mesmo sentido, é a ata de 

reunião aprovada pela Decisão Administrativa nº 9/2015 – TP, a qual 

dispõe que: “São incluídas no valor da referida verba de natureza 

indenizatória, destinada aos membros do Tribunal de Contas, as despesas 

relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e 

suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e 

dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição” 

(Original sem destaque, autos nº 1037390-17.2019.811.0041, Id. nº 

23939932 - Pág. 4). Assim, se os membros requeridos não se encontram 

no exercício efetivo das atividades de seu cargo, não fazem jus à verba 

indenizatória ora atacada, cujo pagamento pressupõe que o servidor 

esteja trabalhando. Acerca do pagamento de verba de natureza 

indenizatória a inativos, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 

IMPOSSIBI-LIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA 

INDENIZATÓRIA. AGRAVO REGIMEN-TAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO.” (STF, AI 668391 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Primeira Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 

PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-12 PP-02399). À par disso, tenho 

que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, na sua 

interface jurídica. Entretanto, considerando a informação prestada por 

ocasião da manifestação do ente requerido, no sentido de que “os 

Conselheiros afastados cautelarmente não percebem verbas 

indenizatórias, Auxílio Saúde ou Gratificação de Direção” (sic, Id. nº 

26375642 - Pág. 2), verifico estar ausente, in casu, a probabilidade fática. 

Destarte, quando se coloca os fatos frente à legislação que rege a 

matéria, constata-se que está ausente a probabilidade do direito. Primeiro 

porque os documentos apresentados pela parte autora (Ids. nºs 23207268 

e 23207114) não demonstram o pagamento da verba indenizatória aos 

conselheiros afastados, diverso do que ocorre com relação aos 

substitutos (Id. nº 23207264). Segundo porque a informação juntada 

constante no Id. nº 26375643, prestada pelo secretário executivo de 

gestão de pessoas do próprio Tribunal de Contas, juntada aos autos por 

ocasião da manifestação do ente requerido, é no sentido de que os 

conselheiros titulares afastados não recebem a verba indenizatória. No 

que se refere ao pressuposto do receio de dano irreparável e/ou risco ao 

resultado útil do processo, entendo-o igualmente ausente, haja vista que, 

não estando sendo paga aos requeridos a verba questionada, inexiste 

potencialidade de lesão ao patrimônio público, de forma que eventual valor 

a ser restituído aos cofres públicos pelos requeridos não aumentará até o 

julgamento final da demanda. Da mesma forma, no tocante ao pedido de 

suspensão dos pagamentos das demais verbas, quais sejam, 

“gratificação de direção, custeio de obras técnicas, férias, terço de férias, 
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auxílio saúde, alimentação e quaisquer outros, que não, apenas os 

subsídios”, tenho que o pedido de tutela de urgência não comporta 

deferimento nessa seara inaugural, posto que, além de sequer ter restado 

demonstrado o recebimento de tais verbas, entendo que se faz 

necessária a prévia formação do contraditório, para maiores elucidações. 

3) Dispositivo: Pelo exposto, ante a inexistência de interesse de agir [viés 

da adequação] no que se refere ao pedido de dano moral coletivo, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL neste aspecto, o que faço com fundamento 

no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual. No 

mais, uma vez ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de 

posterior reapreciação acaso resultar ulteriormente comprovados os 

requisitos. CITE-SE a parte requerida para apresentação de resposta, no 

prazo de 20 (vinte) dias (artigo 7º, § 2º, inciso IV, da Lei n.º 4.717/1965), 

com as advertências legais. INTIME-SE o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso da propositura da ação (artigo 7º, I, “a”, da Lei nº 4.717/65). 

Com a vinda da contestação e eventuais documentos, INTIME-SE o autor 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público. Custas ao final, na forma do art. 10 da Lei 4.717/65. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 22 de 

Novembro de 2019. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. [2] Marinela, Fernanda. Direito administrativo. 12. ed. – 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. [3] Art. 96, CF: trata da competência 

dos tribunais judiciários. [4] Art. 6º Aplicam-se aos Conselheiros do 

Tribunal de Contas as demais suspeições e impedimentos aplicáveis aos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, na forma da 

Constituição Estadual. [5] Art. 102 Os Conselheiros Substitutos, quando 

em substituição, terão as mesmas garantias, prerrogativas, subsídios e 

vantagens do titular e, quando no exercício das demais atribuições legais 

e regimentais, as de Juiz de Entrância Especial. [6] Art. 91 Os 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em número de sete, 

nomeados e escolhidos nos termos Constitucionais, terão as mesmas 

garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos, subsídio e vantagens 

dos Desembargadores. [7] Art. 95 Parágrafo único Quando em 

substituição a Conselheiro, os Auditores Substitutos de Conselheiro terão 

as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, subsídios e vantagens 

do titular do cargo, e quando no exercício das demais atribuições de 

judicatura, as de Juiz de Direito de Entrância Especial, aplicando-se a eles 

os mesmos deveres, vedações, sistemática de vitaliciedade e de férias a 

que se submetem os Conselheiros.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 68706 Nr: 4132-68.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CURVO DE ARRUDA, TULIO MARCIO 

CORREA, EVÂNIO FIDÉLIS DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIM - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:10841, 

HUMBERTO SILVA QUEIROZ - OAB:3571-B/MT, LORENA 

LARRANHAGAS MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174

 (...).Assim, na forma do art. 845, § 1º, do CPC, proceda-se a penhora do 

imóvel, e expeça-se termo de penhora caso ainda não tenha sido 

expedido, o qual deverá ser encaminhado via malote digital, para 

averbação no respectivo serviço de registro de imóveis da Comarca de 

Chapada dos Guimarães – MT.Defiro parcialmente os pedidos do Ministério 

Público de fls. 1.114/1.115.Proceda-se a penhora on line, via Bacenjud, 

nas contas dos requeridos da seguinte forma:“ – R$ 42.643,31 (quarenta 

e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) (CPF 

229.528.881-91- Túlio Marcio Corrêa), referente à multa civil.“ – R$ 

55.304,91 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e noventa e um 

centavos) (CPF 351.467.106-00 – Evânio Fidelis de Deus), referente ao 

ressarcimento do dano ao erário.O feito permanecerá no gabinete até a 

efetivação das ordens.Em seguida, intime-se o requerido Túlio da penhora 

e avaliação do imóvel de sua propriedade, por intermédio de seu advogado 

devendo manifestar no prazo de dez (10) dias.Decorrido o prazo, 

certifique se houve impugnação por parte do requerido Túlio Márcio 

Correa, nos termos do artigo 875 do CPC.Após, nos termos dos artigos 9º, 

10º ambos do Código de Processo Civil, notadamente o princípio do 

contraditório e da ampla defesa e não surpresa abra-se vista ao Ministério 

Público, e a Procuradoria Geral do Estado para manifestar sobre o pedido 

de fls. 1.119/1.120, no prazo de dez (10) dias.Intime-se.Após, conclusos. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 334698 Nr: 5498-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE IDILSON SOUZA, JORAIR FERNANDES 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY ANAYANA BORTOLUZZI 

(PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, JACKSON 

PELLIZZARI - OAB:13.831/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 (...). Assim, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário da 

dívida pelo requerido Jorge Idilson Souza, defiro o requerimento ministerial 

de fls. 890/890-vº, e acresço ao débito a multa de 10% sobre o valor da 

dívida.Proceda-se a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, do 

executado conforme relatório contábil juntado pelo ministério público às fls. 

852: - Jorge Idilson Souza (CPF 384.166.971-94) de R$ 80.268,55 (oitenta 

mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos).Procedi, também, a pesquisa de veículos via Renajud, no nome 

do requerido Jorge Idilson Souza (CPF – 384.166.971-94).O processo 

permanecerá no gabinete até a efetivação das ordens.Após, expeça-se 

oficio ao Serviço de Registro de Imoveis para que seja averbada, às 

margens da matricula do imóvel indicado à fl. 885, a existência desta ação, 

bem como o valor do cumprimento da sentença. Intime-se a Procuradoria 

Geral do Município de Cuiabá, por intermédio de seu Procurador-Geral, 

para que no prazo de dez (10) dias manifeste sobre o pedido de 

parcelamento de fls. 881/883.Concedo o prazo de cinco (05) dias para o 

advogado Jackson Pellizzari – OAB/MT 13.831, regularizar a 

representação processual, em favor do requerido Jorair Fernandes de 

Moraes.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 208936 Nr: 19598-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC, RDOM, ADOLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, JOÃO RICARDO 

MOREIRA - OAB:7881/MT, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818, FÁBIO SILVA 

GASPARELO - OAB:9800, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, 

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - OAB:21.841

 Vistos etc(...).Assim, certifique a Sra. Gestora se a requerida 

devidamente intimada (fls.968), apresentou impugnação ou qualquer outro 

recurso.Não havendo qualquer impugnação, converto o bloqueio em 

penhora conforme dispõe o artigo 854, § 5º do CPC, vejamos:“ Artigo 854, 

§ 5º - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 
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sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.(...)§ 5º - Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução 

determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao 

juízo da execução.”Proceda-se a vinculação do valor bloqueado para este 

processo.Em seguida, intime-se o Estado de Mato Grosso para no prazo 

de dez (10) dias manifestar sobre a penhora realizada, uma vez que em 

tese o valor bloqueado é suficiente para adimplemento da obrigação, para 

que requeira o que entender devido, bem como indique conta para 

depósito do valor penhorado.Após, abra-se vista ao Ministério Público.Em 

seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265858 Nr: 23601-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZIQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT, 

SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - OAB:5649-MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença que impôs a requerida América 

Auto Posto Ltda a obrigação de indenizar a coletividade por danos morais 

coletivos, bem como a indenizar os consumidores individualmente 

considerados, que foram lesados ao adquirir o combustível etanol com 

margem de lucro abusivo e realizar contrapropaganda.

Às fls. 1.377/1.378 foi proferida sentença extintiva, ante a realização de 

acordo entre as partes (fls. 1.372/1.372vº).

O representante ministerial informou às fls. 1.380 os dados para 

expedição de alvará, bem como informou que do valor depositado às fls. 

1.375, há um saldo a ser devolvido para a empresa requerida no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que depositado a mais do valor 

acordado.

Decido.

Analisando o acordo entabulado entre as partes às fls. 1.372/1.372vº, 

verifico que o depósito de fls. 1.375 excede ao valor acordo, no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, intime-se a empresa requerida, via DJe na pessoa de seu 

advogado constituído para que no prazo de cinco (05) dias, informe os 

dados bancários para expedição de alvará referente ao valor depositado 

a mais.

Com a indicação dos dados bancários pela empresa requerida América 

Auto Posto Ltda, expeça-se alvará no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) do valor referente ao depósito a mais do valor acordado.

Expeça-se alvará em favor do órgão público “Fundecom Recolhe Multas” 

Banco do Brasil S/A, agência 3834-2, conta corrente nº. 1.042.761-9, 

CNPJ nº. 05.916.661/0001-85, no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez 

mil reais).

Abra-se vista ao Ministério Público para ciência.

Em seguida, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 68706 Nr: 4132-68.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CURVO DE ARRUDA, TULIO MARCIO 

CORREA, EVÂNIO FIDÉLIS DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIM - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:10841, 

HUMBERTO SILVA QUEIROZ - OAB:3571-B/MT, LORENA 

LARRANHAGAS MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174

 Vistos etc.

 Junte-se o resultado do bloqueio de valores e, nos termos do art. 854, §§ 

2º e 3º, do CPC, aplicado por analogia, intime-se o requerido Tulio Marcio 

Correa para, no prazo de cinco (05) dias, comprovar, por meio de 

documentos hábeis, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis, sob pena de serem transferidas para conta judicial 

vinculada a este feito.

 Se houver manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

ANEXO I 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS 

EDITAL 01 /2020 – DIRETORIA DO FORO 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS 

UNIDADE JUDICIÁRIA: 2ª VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ – MT 

 
Código 

do 

Processo 

Núm. Única Classe Processual Autor Réu 

 749409 1407-18.2012.811.0041  Procedimento Ordinário 
 AMAURY DO CARMO 

CARVALHO E SILVA 
 BANCO BMG S/A 

 749046 653-76.2012.811.0041  Procedimento Ordinário 
 WILLIAN DAMACENO 

FERREIRA 
 BANCO BV S/A 

 747233 44474-67.2011.811.0041 
 Consignação em 

Pagamento 
 EUNICE DA SILVA BELIDO  BANCO SANTANDER S/A 

 744429 41468-52.2011.811.0041  Procedimento Ordinário 
 AURORA MINERAÇÃO 

LTDA 
 BANCO ITAUCARD S/A 

 745363 42495-70.2011.811.0041  Procedimento Ordinário 
 PAULO ROBERTO 

BARBOSA DE ARAUJO 

 BV FINANCEIRA S.A - 

CRED. FINAN 

 755859 7920-02.2012.811.0041 
 Consignação em 

Pagamento 
 ADEMIR DIAS DA SILVA 

 BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

 704575 39279-38.2010.811.0041 
 Consignação em 

Pagamento 

 ESPÓLIO DE JOSE 

EMERSON MARINHO 

PAULO e GÉLE 

AUXILIADORA DOS 

SANTOS 

 REAL LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

 754976 6975-15.2012.811.0041  Procedimento Ordinário  SONIA MARIA SOARES  BANCO ITAUCARD S/A 

 750811 2548-72.2012.811.0041  Procedimento Ordinário  RODRIGO PALLAZO  BANCO SANTANDER S/A 

 745245 42367-50.2011.811.0041  Procedimento Ordinário  LUCIANE DE ALMEIDA 

 BANCO OMNI S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

 729526 25538-91.2011.811.0041  Procedimento Ordinário 
 SORAYA GIABAROTTI 

MOTTA 

 ITAU UNIBANCO BANCO 

MULTIPLO - S/A e IUNI 

EDUCACIONAL S.A 

 734976 31315-57.2011.811.0041 
 Exibição de Documento 

ou Coisa 

 ALEX LUIZ PINTO DE 

CAMPOS JÚNIOR 

 BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A 

 742769 39678-33.2011.811.0041  Procedimento Ordinário 
 ANTONINHO PALMEIRA 

DOS SANTOS 
 BANCO DO BRASIL S/A 

 735181 31525-11.2011.811.0041  Procedimento Ordinário 
 ROBERTO CEZAR 

MAGALHAES DA SILVA 
 BANCO ITAULEASING S.A 

 748769 413-87.2012.811.0041  Procedimento Ordinário 
 FRANCISCO LINO DE 

SOUZA 
 BANCO SANTANDER S/A 

 756549 8661-42.2012.811.0041 
 Consignação em 

Pagamento 

 FERNANDO DOS SANTOS 

PEREIRA 

 HSBC LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

 7630447 15603-90.2012.811.0041 
 Consignação em 

Pagamento 

 VALDEMIR GONÇALVES 

DE ARAUJO 

 AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

 752326 4158-75.2012.811.0041  Procedimento Ordinário 
 MONICA ARAUJO 

MOREIRA AMARAL 
 BANCO DO BRASIL S/A 

757082 9233-95.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARCIELE FERREIRA DE 

SIQUEIRA MOREIRA 

BANCO DO BRASIL S/A -  

CORPORATE DF 

757058 

 
9207-97.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 

FRANCISCO GLAUBERINO 

MENEZES AQUINO 

BANCO SANTANDER 

LEASING S. A. 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

749171 45842-14.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 
LEILA DE QUEIROZ 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

753664 5590-32.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HENDERSON RONAN 

CAVALHEIRO PESSUNA 
BANCO DO BRASIL S/A 
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749174 1159-52.2012.811.0041 Procedimento Ordinário LEILA DE QUEIROZ BANCO BONSUCESSO S/A 

753987 5944-57.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
FABIANA AMARAL 

ANDRADE 
BANCO BV FINANCEIRA S/A 

752697 4562-29.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
EVERTON MALDONADO 

ARISTIMUNHA 
BANCO BRADESCO S/A 

765527 18232-37.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MARIA AMELIA DE 

OLIVEIRA FRANÇA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

756144 8226-68.2012.811.0041 Procedimento Ordinário DORALICE DE ALMEIDA BANCO ITAUCARD S/A 

756550 8662-27.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

DOMINGAS CONRADO DA 

PENHA 
BANCO FINASA BMG S/A 

759866 12196-76-2012.811.0041 Procedimento Ordinário AURÉLIO LOPES RAMOS BANCO ITAÚ LEASING S.A 

810245 16747-65.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
UMERSON NEGREIRO DA 

SILVA 
BANCO BRADESCO S/A 

763047 15606-45.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
MANOELITO DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

752145 3958-68.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
SEBASTIANA M. SANTOS 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

734312 30602-82.2011.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ANTONIO DUARTE DE 

FIGUEIREDO NETO 

BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

757615 9803-81.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

EDMILSON FERREIRA 

SANTOS 

BANCO ITAÚ S/A - BANCO 

FIAT S/A 

734098 30374-10.2011.811.0041 Procedimento Ordinário ANTONIO CARLOS VICENTE 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

762282 14801-92.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

CONCEIÇÃO APARECIDA 

BASTOS 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

758074 10287-96.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIANA QUEIROZ 

FERREIRA 
BANCO FINASA BMG S/A 

752132 3945-69.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
EDIVANIA PEREIRA LIMA ITAUCARD S.A/MOTOR 

760486 12848-93.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOSÉ ARAÚJO DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

740857 37616-20.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

LUCIA MARIA BERWANGER 

DE MIRANDA e ESPÓLIO DE 

JOÃO ALCIDES DE 

MIRANDA 

BANCO BRADESCO S/A 

757585 9772-61.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GERALDO GUIMARÃES DE 

SOUZA 

CREDICARD S.A - ADM. DE 

CARTÕES DE CRÉDITO 

767371 20196-65.2012.811.0041 Procedimento Ordinário WILSON BARROS FREIRE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

760653 13027-27.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

RENILDA RIBEIRO DE 

ALMEIDA 

HSBC LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

755857 7918-32.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

LAURECI LIMA DA CRUZ 

SILVA 
ITAUCARD S.A/MOTOR 

762271 14789-78.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

JOSE CARLOS MENDES DE 

GODOI 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

757027 9174-10.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOSUE GONZAGA DA SILVA 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

749173 45843-96.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 
LEILA DE QUEIROZ BANCO VOTORANTIN S/A 

758973 11245-82.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANTONIO ANGELO MENDES 

DOS SANTOS 
ITAUCARD S/A MOTOR 

753622 5545-28.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GEOVÁ SEBASTIÃO 

SOARES 
BANCO DO BRASIL S/A 

756877 9017-37.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ELENO GABRIEL DE SOUZA 

FILHO 
BANCO FINASA S/A 

742299 39180-34.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
MADALENA RODRIGUES 

DOS SANTOS 
BANCO FINASA BMG S/A 

757032 9179-32.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
WELLINGTON PEREIRA DE 

OLIVEIRA 
BANCO ITAULEASING S.A 

746634 43851-03.2011.811.0041 Procedimento Ordinário MARISTELA MARTINS BANCO ITAU LEASING S/A 
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BATISTA 

767350 20175-89-2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VANDER VALTER GOMES 

DA SILVA 

ITAU UNIBANCO S/A e 

BANCO FIAT S/A 

740290 36995-23.2011.811.0041 Procedimento Ordinário ADILSON LUIZ DA SILVA 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

746326 43531-50.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
AUGUSTA DA GUIA 

RONDON DOS SANTOS 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

759221 11513-39.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JOAIRES SALES FLORES BANCO BV FINANCEIRA S.A 

752133 3946-54.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MIRIAN OLIVEIRA DA 

SILVA 
BANCO FINASA BMC S.A 

757056 9204-45.2012.811.0041 Procedimento Ordinário NEIDE PIRES DE CAMARGO 
BV FINANCEIRA S.A CRED. 

FINANC. E INVEST. 

746984 44213-05.2011.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VANDERLEI RIBEIRO 

FERNANDES 
BANCO BV FINANCEIRA S/A 

745195 42316-39.2011.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MARCIA MARIA SOARES 

FAÇANHA DA COSTA 
BANCO FINASA BMG S/A 

754667 6658-17.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ROSA MALENA DA CRUZ ITAU UNIBANCO S/A 

755915 7988-49.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MEIRE CARMEN 

GONÇALVES DE ARRUDA 
ITAUCARD S.A/MOTOR 

749712 1225-32.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

SEBASTIÃO MARCOLINO 

DA SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

756638 8763-64.2012.811.0041 Procedimento Ordinário SONIA MARCIA SOARES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

747202 44442-62.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
GERSON OTAVIANO 

TENÓRIO 
BANCO ITAUCARD S/A 

724811 20492-24.2011.811.0041 Procedimento Ordinário ENY RIBEIRO SOARES BANCO BRADESCO S/A 

744514 41555-08.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
HILDEGUNDES DA SILVA 

PINTO 
BANCO FINASA BMG S/A 

744879 41973-43.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

BENEDITA LOPES DOS 

ANJOS 
BANCO BONSUCESSO S/A 

747289 44532-70.2011.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
PAULO RICARDO PAELO BANCO DAYCOVAL S/A 

749255 1339-68.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

TEREZA RAQUEL DE 

ARRUDA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

746420 43631-05.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANNA PAULA DE MATOS 

MAGALHÃES 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

724333 19983-93.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
THIAGO RODRIGUES DE 

FIGUEIREDO 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

734171 30450-34.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDENEI MARIA CURVO 

RONDON 
BANCO GMAC S/A 

746977 44205-28.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSÉ GILBERTO DA SILVA 

JUNIOR 
BANCO DO BRASIL S/A 

746416 43627-65.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
RONIE CESAR FELIX DAS 

NEVES 

BANCO BRADESCO S/A 

FINANCIAMENTO S.A 

725818 21562-76.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
MÁRCIA DO CARMO 

SOUTILHA DE SOUZA 
BANCO DO BRASIL S/A 

750051 1744-07.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
AMAURY DO CARMO 

CARVALHO E SILVA 
BANCO BMG S.A 

745936 43109-75.2011.811.0041 Procedimento Ordinário LUIZ ALBERTO COSTA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

755731 7780-65.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTONIA MARIA RIBEIRO 

DE ARRUDA 
BANCO FINASA S/A 

752232 4055-68.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MARLON BUSSE FRANTZ BANCO ITAUCARD S/A 

729141 25126-63.2011.811.0041 Procedimento Ordinário CECILIO PAULO DA SILVA 

BV LEASING - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

741656 38494-42.2011.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

GLAUCO CESAR ARRUDA 

ZATTAR 
ITAUCARD S/A MOTOR 

742949 39887-02.2011.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA REGINA FERRO BANCO ITAUCARD S/A 

768263 21146-74.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

UDSON MARTINS DE 

OLIVEIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 
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753047 4931-23.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

JOÃO MOREIRA DE SOUZA 

FILHO 
BANCO FINASA BMC S.A 

763049 15608-15.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

GLAUCO CESAR ARRUDA 

ZATTAR 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

769095 22040-50.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VANDER VALTER GOMES 

DA SILVA 
ITAÚ UNIBANCO S.A 

766617 19379-98.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO AURÉLIO DA 

SILVA 

BANCO BV FINANCEIRA S/A 

DE CÉDITO FINANCIMENTO 

741188 37971-30.2011.811.0041 Procedimento Ordinário EDNA RONDON BARBOSA 
BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S/A 

754010 5971-40.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
TANIA MARIA DE SIQUEIRA 

EUGENIO RODRIGUES 

BANCO ITAU UNIBANCO 

S/A 

745366 42498-25.2011.811.0041 Procedimento Ordinário JOSÉ DE BARROS FILHO BANCO BMG S.A 

744845 41936-16.2011.811.0041 Embargos de Terceiro VITOR JOSÉ CUNHA 

BANCO ITAULEASING S.A e 

ANTÔNIO FERREIRA 

PLÁCIDO 

757541 9726-72.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MANOEL BARBOSA 

FERNANDES 
BANCO J. SAFRA S/A 

755867 7928-76.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

OSCAR LOMBARDI 

FERNANDES 
BANCO FINASA BMC S.A 

732406 28585-73.2011.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARINHO TEIXEIRA DA 

CRUZ 
BANCO SEMEAR S/A 

736042 32438-90.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

ELENICE BARBOSA 

MARTINS 

BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

736325 32746-29.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
WANDER SANDRO CESAR 

FRANÇA 
BANCO FINASA S.A 

724133 19771-72.2011.811.0041 Embargos à Execução 

ANDRÉIA DA GAMA GOSTA 

e HERBERT BENET SOARES 

ADDOR 

BANCO BRADESCO S/A 

749887 1563-06.2012.811.0041 Embargos à Execução 

VIVIAN PRADO DE SOUZA e 

ELSO FERNANDO MOREIRA 

ROSA 

COOPERATIVA DE 

ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS 

715998 10025-83.2011.811.0041 Procedimento Ordinário ELIANE COSSO 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

754306 6278-91.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JORK JONE PINTO DA SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

745999 43180-77.2011.811.0041 Procedimento Ordinário SANDRO SHIGUEMI DOY BANCO DO BRASIL S/A 

744125 41143-77.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
ENILZA BONFIM DE 

ALMEIDA 

BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

761059 13468-08-2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANA DE BRITO MIRANDA 

NUNES 
BANCO SANTANDER S/A 

744379 41416-56.2011.811.0041 Procedimento Ordinário MARCOS FERREIRA LEITE BANCO FINASA S/A 

741151 37933-18.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

DILMA PINTO DE 

FIGUEIREDO 

BANCO SANTANDER DO 

BRASIL S/A 

747105 44345-62.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
GERSON APARECIDO DOS 

SANTOS 
BANCO ITAUCARD S/A 

100491 14539-94.2002.811.0041 Cumprimento de sentença ALICE TOMIKO HIRAGA  

UNIBANCO - UNIÃO DOS 

BANCOS BRASILEIROS S/A e 

PAULO DENIS LAMARK 

PASTORE 

744097 41112-57.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDIVINO SILVA 

MIRANDA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

747192 44432-18.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSILENE DE MATOS 

TONDORF NASCIMENTO 

BANCO PSA FINANCE 

BRASIL S/A 

732385 28564-97.2011.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ELENICE BARBOSA 

MARTINS 

BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

741813 38658-07.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROGERIO ALBUES 

MARQUES DE SAMPAIO 

GRUPO VOTORANTIM - 

FINANCEIRA BV 

759017 11291-71.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSALVO APARECIDO 

PINTO RIBEIRO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

760102 12440-05.2012.811.0041 Procedimento Ordinário RUDINEI ALVES SANTANA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

742290 39171-72.2011.811.0041 Consignação em VAUBERTO JOSÉ CASUSA BANCO BRADESCO 
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Pagamento DA SILVA FINANCIAMENTOS S/A 

416792 4384-51.2010.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JUSCINA MARIA DOS REIS 

BFB LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

754958 6957-91.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROBSON MARQUES DE 

LARA 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

757621 9809-88.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DEVANIL GONÇALO DO 

ESPÍRITO SANTO JUNIOR 
BANCO ITAUCARD S/A 

749537 1536-23.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
SÉRGIO CAPELARI 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

739792 36469-56.2011.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 
ENOFE ENOQUE DA SILVA 

SANTANDER LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

764060 16684-74.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VANDER VALTER GOMES 

DA SILVA 

ITAÚ UNIBANCO S/A e 

BANCO FIAT S/A 

737316 33799-45.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
DARCI BORGES 

FERNANDES 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

745634 42793-62.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUZIA DA CONCEIÇÃO 

AMORIM 
PARANÁ BANCO S/A 

745635 42794-47.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
MAÍSA MARIA DA SILVA 

LIMA 
BANCO DO BRASIL S/A 

751130 2877-84.2012.811.0041 Procedimento Ordinário BERENISE INES HOFFMANN 

DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

757029 9176-77.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
NIERTON CRUZ ARAÚJO DE 

ALMEIDA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

756598 8721-15.2012.811.0041 Processo Cautelar 
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES 
BANCO SEMEAR S/A 

756299 8387-78.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTONIO CLARO 

CARVALHO ROSA 

CIA ITAULEASING DE 

ARREND. MERCANTIL 

764240 16877-89.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HUMBERTO BORGES 

LENZA 

BANCO BMG S.A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A e 

BANCO SEMEAR S/A 

760974 13378-97.2012.811.0041 Procedimento Ordinário VITÓRIO MAIOLINO BANCO BMG S/A 

755715 7764-14.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MAURICIO TOZI BANCO IBI S/A 

758763 11022-32.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

757047 9194-98.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JOSE ALVES MAGALHAES ITAUCARD S.A/MOTOR 

726874 22709-40.2011.811.0041 
Exceção de 

Incompetência 
BANCO DAYCOVAL S/A 

AUTO VIAÇÃO 

TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA 

749024 629-48.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 

ARAGÃO COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS NOVOS E 

USADOS LTDA - ME 

BANCO ITAU S/A 

766741 19512-43.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
PEDRO DIONIZIO VIEIRA 

FILHO 
BANCO ITAUCARD S/A 

752143 3956-98.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

FRANCIELE DOS SANTOS 

RIBEIRO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

740929 37698-51.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
LEONILDE SANTOS DE 

PAIVA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

732388 28567-52.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
MANOEL LUIZ DA FONSECA 

FILHO 
BANCO DO BRASIL S/A 

774770 27996-47.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JANETE NUNES 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

755303 7321-63.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDIRENE AUXILIADORA 

SOARES DE FRANÇA JESUS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

762542 15073-86.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

LUZIA DE CARVALHO 

ARRUDA 
BANCO ITAUCARD S/A 

741890 38738-68.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELISÂNGELA SILVA E 

SOUZA 

BANCO ITAULEASING S/A e 

BANCO ITAU S/A 

766736 19507-21.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
PAULO HENRIQUE CINTRA 

DA SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

714183 7364-34.2011.811.0041 Procedimento Ordinário MYRES GOMES MONTEIRO BANCO FIAT S/A 
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758977 11249-22.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VINICIUS DOMINGOS 

ARAUJO DE SOUZA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

755913 7986-79.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

HEMILLY TERUMI 

FERNANDES FUKUI 

AMAZONIA REVENDEDORA 

DE MOTOS LTDA 

768698 21606-61.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

TEREZA DE OLIVEIRA 

DOMINGAS 
BANCO BRADESCO S/A 

769727 22710-88.2012.811.0041 Procedimento Ordinário- JOSE AUGUSTO PRAXEDES 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

743703 40698-59.2011.811.0041 Embargos à Execução 

POSTO 31 DE MARÇO 

COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA 

UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO 

761744 14233-76.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA IEDA DA SILVA 

BV LEASING - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

770360 23373-37.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANA PAULA MARTINS DA 

SILVA COSTA 

BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

762503 15033-07.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
MARCIO DA SILVA NUNES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

750918 2660-41.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTERO PAULINO DE 

MORAES 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

760864 13254-17.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANTONIO ALVES DA 

PAIXÃO 

BANCO AYMORE CREDITO, 

FINANC. E INVESTIMENTO 

AS 

761617 14096-94.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALICE DE ALMEIDA 

FERREIRA 

BANCO DO BRASIL S.A, 

BANCO BMG S/A, BANCO 

SEMEAR S/A e BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

759874 12204-53.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
VALTO JOÃO DA SILVA BANCO BMG S/A 

765372 18069-57.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GERSON FERNANDES LIMA BANCO ITAUCARD S/A 

755102 7112-94.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA DEUSIMAR VIEIRA BANCO ITAUCARD S/A 

750178 1883-56.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROMILSON A. DE CAMPOS 

MELO & CIA LTDA 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

761768 14259-74.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

GISLAINE GOMES BEZERRA 

e ADALGIZA SOARES 

PEREIRA DE ARRUDA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

768697 21605-76.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
ROSENEIZ ALVES ARRUDA 

BANCO ABN AMRO REAL 

S/A - BANCO SANTANDER 

S/A 

761236 13682-96.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

RAFAEL LUCIANO 

PETTENON 

BV LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - BANCO ITAÚ 

763620 16214-43.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ISRAEL BATISTA 

RODRIGUES 

BANCO AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S/A e 

REAL LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

762405 14926-60.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

DANIELTO ALMEIDA DA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

753490 5399-84.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
TONILENE NOGUEIRA 

LUCAS RODRIGUES 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

755187 7199-50.2012.811.0041 Procedimento Ordinário DANIEL RODRIGUES 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

758652 10911-48.2012.811.0041 Embargos de Terceiro 
WADAS TAVARES DE 

OLIVEIRA 

BANCO BRADESCO S/A, 

CENTRAL FOTO LTDA e 

VALTER DOS SANTOS 

757535 9720-65.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MARIA DE LOURDES DA 

SILVA MENDES VIANA 

BB LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MECANTIL 

762275 14793-18.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

CATARINA DA COSTA 

MEDEIROS 
BANCO FIAT S/A 

757549 9734-49.2012.811.0041 Consignação em MARIA SANTANA ITAUCARD S.A/MOTOR 

Disponibilizado - 10/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10674 Caderno de Anexos Página 7 de 25



 
 

Pagamento 

771054 24105-18.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BRUNO FERNANDES 

BRUGNHAGO 

BANCO BV FINANCEIRA 

SANTANDER S/A 

765387 18085-11.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ARMINDO SALVADOR DE 

MORAES 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

770406 23423-63.2012.811.0041 Procedimento Ordinário SIMONE CRISTINA TOPA BANCO BV FINANCEIRA S/A 

775523 28782-91.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DOUGLAS HONÓRIO 

SIQUEIRA FONTOURA 
BANCO ITAUCARD S/A 

770501 23524-03.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MANOEL ROTILHO DE 

OLIVEIRA 

BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

764156 16789-51.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ELIZANETH COSTA SENA BANCO ITAUCARD S/A 

761656 14135-91.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANA LUCIA FERREIRA 

MARTINS 
BANCO FIAT S/A 

770533 23559-60.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HILTON JOÃO PINHEIRO DA 

CRUZ 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

762250 14764-65.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

EUCLIDES LOIOLA DE 

BARROS 
BANCO SANTANDER S/A 

770243 23251-24.2012.811.0041 Embargos de Terceiro NELZITO INÁCIO DA SILVA 

COOPERATIVA ECON. 

CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI 

761660 14139-31.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
EDIMILSON CARVALHO BANCO FIAT S/A 

758271 10501-87.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JULIO DA COSTA NUNES 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

765133 17821-91.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUSA 
BANCO ITAUCARD S/A 

752521 4377-88.2012.811.0041 Embargos à Execução 

ALISSOM ALVES 

CASSIMIRO e PÃO DE 

QUEIJO DELICIAS DA ALICE 

LTDA - ME 

ITAÚ UNIBANCO S/A 

754855 6848-77.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDINALDO PEREIRA 

XAVIER 

REAL LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

777462 30828-53.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
WAGNER CARLOS DA CRUZ 

BEZERRA 

BANCO IBI S.A - BANCO 

MULTIPLO 

760660 13034-19.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

VALDOMIRO JOSÉ 

DOMINGOS 
BANCO FINASA BMC S.A 

755864 7925-24.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

LIOLINO FERREIRA DOS 

SANTOS 
ITAUCARD S.A/MOTOR 

760132 12471-25.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANTONIELLE DA SILVA 

MARTINS 
BV FINANCEIRA S/A - CFI 

770241 23246-02.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

SILVANO DE FIGUEIREDO 

GOMES 
ITAUCARD S/A MOTOR 

769599 22574-91.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDRE NANTES DE 

MORAES 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

770239 23244-32.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
PAULO AIRES PRIMO FILHO ITAUCARD S.A/MOTOR 

762280 14798-40.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ELENICE BARBOSA 

MARTINS 
ITAUCARD S/A MOTOR 

785162 39005-06.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
AMANDIO NASCIMENTO 

CAMPOS 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

771088 24141-60.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

GOLDEN TÚLIP INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ART. 

JOALHEIROS LTDA 

BANCO DO BRASIL S/A 

782730 36386-06.2012.811.0041 Procedimento Ordinário LUCIO DA SILVA FREITAS BANCO HONDA S/A 

794787 1111-59.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
INACIR FERNANDES DOS 

SANTOS 

BANCO YAMAHA MOTOR 

DO BRASIL S/A 

782542 36189-51.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ANTÔNIA MARIA DE LIMA 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

785870 39745-61.2012.811.0041 Procedimento Sumário JOANA GARDES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

784172 37951-05.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
MARIA AUXILIADORA 

LEITE QUEIROZ 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

769358 22322-88.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ZILMA SOARES DOS 

SANTOS 
BANCO BV FINANCEIRA S.A 

772339 25445-94.2012.811.0041 Exibição->Processo JOCINIL CEZAR AZEVEDO HASPA HABITAÇÃO SÃO 
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Cautelar PAULO S. A 

782308 35943-55.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELLEN CRISTINA DE 

CAMPOS RIBEIRO 
BANCO SANTANDER S/A 

772737 25854-70.2012.811.0041 Procedimento Ordinário DENILSON NEVES BANCO BRADESCO S.A 

757536 9721-50.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
GLAUCO CESAR ZATAR 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

789833 43863-80.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GISELE MARQUES LOPES 

DIONISIO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

792773 46862-06.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SAMUEL TOSCANO DE 

SOUZA JUNIOR 
BANCO FIAT S/A 

764888 17554-22.2012.811.0041 Procedimento Ordinário PHELLIP AUGUSTO DUARTE BANCO ITAUCARD S/A 

784907 38738-34.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALESSANDRO CARLOS DOS 

SANTOS 
BV FINANCEIRA S/A CFI 

772195 25293-46.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ARGENTINO SOUZA DE 

OLIVEIRA 
BANCO ITAUCARD S/A 

777485 30851-96.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DENNIS GIUFRE FERREIRA 

LOPES 
ITAÚ LEASING S/A 

782382 36019-79.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BENEDITO ANTONIO 

BRUNO 
BANCO HONDA S/A 

775703 28964-77.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ERENICE BORGES LEITE 
BANCO IBI S.A - BANCO 

MULTIPLO 

778211 31606-23.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

IZAUL KARLOS DA SILVA 

SOUZA 
BANCO BRADESCO S.A 

782050 35672-46.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ANTÔNIA MARIA DE LIMA 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

770318 23327-48.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ISAISAEL WALDEMIR DA 

SILVA 

DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

770403 23420-11.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSIMARY BARBOSA 

DELGADO 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

766732 19503-81.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
NAIR FRANCISCA MACENA 

VEZENTIN 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

773696 26858-45.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LINDEMBERG RODRIGUES 

DE SOUZA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

775273 28519-59.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDNA MARLENE DA 

CUNHA CARVALHO 

MASSA FALIDA DO BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO BMG S.A, BANCO 

BRADESCO S.A e BANCO 

SAFRA S/A 

777461 30827-68.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BENEDITO JAIRO CORRÊA 

DE AMORIM 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

745817 42986-77.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 

KELIDA APARECIDA COSTA 

ABDALA SILVA e ABDALA 

LINGERIE E ENXOVAIS 

LTDA ME 

BANCO SANTANDER S/A 

773339 26489-51.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
CLAUDIA SOUZA DO 

NASCIMENTO ANDRADE 
ITAULEASING S/A 

782832 36501-27.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOZICLER TAVARES 

FONSECA 
BANCO BRADESCO S/A 

773357 26507-72.2012.811.0041 Procedimento Ordinário LEANDRO DA CRUZ 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

784177 37956-27.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GUILHERME DE SÁ TELES 

BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BMG S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A e BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

786712 40620-31.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

EDSON VIEIRA DOS 

SANTOS 

BV FINANCEIRA CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

758141 10354-61.2012.811.0041 Procedimento Ordinário VALDOIR DE JESUS 
AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A 

784158 37937-21.2012.811.0041 Procedimento Sumário MARIO MARCIO DIAS 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

783340 37035-68.2012.811.0041 Embargos à Execução 

AWS TRANSPORTES DE 

CARGAS LTDA, ARI ROSA 

DOS SANTOS e WALTER 

RIBEIRO BUENO  

BANCO SANTANDER S/A 

778157 31552-57.2012.811.0041 Procedimento Ordinário EDVALDA MARIA DIAS 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

770435 23455-68.2012.811.0041 Procedimento Ordinário NATANAEL DA SILVA GUIA BANCO SANTANDER S/A 

781443 35043-72.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

783261 36953-37.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALESSANDRO MACHADO 

DE BRITO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

791008 45078-91.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO BENEDITO DA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

761313 13768-67.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GEOVA GALDINO DA SILVA 
BANCO PANAMERICANO 

S.A 

761315 13770-37.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ERONIDES SOUZA 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

783247 36940-38.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
TANIA RAMONA 

MAGALHAES DE SOUZA 
BANCO BV FINANCEIRA S.A 

776949 30284-65.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
RICARDO FERNANDES 

BUENO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

773413 26566-60.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA DA CONCEIÇÃO 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

771296 24360-73.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOAQUIM SOARES DA 

SILVA FILHO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

775511 28770-77.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MOACIR CANDIDO 

GONÇALVES DA SILVA 
BANCO ITAUCARD S/A 

773358 26508-57.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARCOS EULER OLIVEIRA 

LAPENDA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

780377 33919-54.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ROBERTO CASSIO DA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

770363 23376-89.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
OCIMAR SAVIO DE LARA 

FERRI 

BANCO RURAL S/A e HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO 

MULTIPLO 

772344 25450-19.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DANIEL DOS SANTOS 

RODRIGUES 

AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S/A 

(BANCO SANTANDER 

FINANC. S/A) 

783477 37192-41.2012.811.0041 Cautelar Inominada 
MARLENE DE LOURDES 

GARAFA CALEGARI 
BANCO BRADESCO S.A 

783658 37400-25.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ADILSON RODRIGUES 

MARINHO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

773576 26735-47.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDENILCE CERQUEIRA 

SEBA PADILHA 

BANCO PANAMERICANO 

S.A 

770240 23245-17.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
GLAUCI MARIA FERREIRA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

784491 38292-31.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUSA 
BANCO ITAUCARD S/A 

788352 42310-95.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GERMANO FRANÇA DE 

ALMEIDA 

CREDIFIBRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

782385 36022-34.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BENEDITO ANTONIO 

BRUNO 
BANCO DAYCOVAL S/A 

795084 1411-21.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

OSVALDO MESSIAS 

PEREIRA JUNIOR 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 
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780088 33608-63.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTÔNIO ADELMO DE 

ANDRADE 
BANCO ITAUCARD S/A 

784367 38164-11.2012.811.0041 Procedimento Ordinário LUCIDALVA MARIA GOMES ITAU UNIBANCO S/A 

792988 47073-42.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ADEMILSON DE OLIVEIRA 

BARBOSA 
BANCO ITAUCARD S/A 

786698 40606-47.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
ELIAS TOMAZ DA SILVA 

REAL LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

792382 46477-58.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
POLIANA DA ROCHA 

SANTOS 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

788906 42899-87.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

DELCIO VILANOVA DA 

CUNHA 
BANCO ITAUCARD S/A 

772254 25358-41.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDERSON GARCIA DA 

SILVA 
BANCO BRADESCO S.A 

785357 39201-73.2012.811.0041 Procedimento Ordinário  
ELIANE MARIA DA CRUZ 

ALENCAR 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A e 

BANCO BONSUCESSO S/A  

794192 501-91.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

SIMÃO VALERIO DOS 

SANTOS 
BANCO HONDA S/A 

773705 26868-89.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDEMIR DE MOURA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

779304 32748-62.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ADENAIR MARIA MARQUES 

RAMOS 

BANCO INDUSTRIAL DO 

BRASIL S/A 

787318 41237-88.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
MARCIA CRISTINA PEIXOTE 

GALVÃO 
BANCO SAFRA S/A 

777405 30769-65.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VANDERSON FERREIR 

GOMES 
BANCO BV FINANCEIRA S.A 

775876 29147-48.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 

ESPÓLIO DE IRES BENTO DE 

OLIVEIRA e ROBERTO IRIS 

PARREIRA DE OLIVEIRA 

BANCO FINASA BMC S.A 

792359 46455-97.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

ADEMAR BENEDITO DE 

OLIVEIRA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

786716 40624-68.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
FABRICIO DA MATA E 

SILVA 

HSBC FINANCE BRASIL S/A 

BANCO MÚLTIPLO 

792368 46463-74.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

LOURDES APARECIDA 

FORNAZAKI 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

770333 23342-17.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
CLEIDE ESPINOSA DE 

CAMPOS 
BANCO BRADESCO S/A 

786423 40316-32.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ANDRE XAVIER DA SILVA BANCO HONDA S/A 

794385 700-16.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
EDSON DAMASCENO 

MARTINS 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

792966 47051-81.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
EVANIL FERRAZ DA SILVA 

HSBC LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL (BRASIL) S/A 

793010 47095-03.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

EDÉZIO DO NASCIMENTO 

FERREIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

784170 37949-35.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MARIA CREUNICE L. DE 

OLIVEIRA 
BANCO FIAT S/A 

784952 38785-08.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARINALDO SILVA DO 

NASCIMENTO 

BANCO BFB LEASING 

ARREND. MERCANTIL 

787549 41452-64.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BRUNA CAROLINE SILVA 

DE SOUZA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

789046 43045-31.2012.811.0041 Procedimento Sumário MARIO MARCIO DIAS 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

781072 34647-95.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HILÁRIA RODRIGUES DE 

MORAIS DIAS 
BANCO ITAU S/A 

780825 34393-25.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ADREAN HENRIQUE 

NOVATO DA SILVA 
BANCO ITAUCARD S/A 

765559 18264-42.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

JONATHAS HELBERT 

OQUIZAEL COSTA 

OMNI S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 
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787542 41444-87.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
SIDNEI SOUZA DE AQUINO 

BANCO PANAMERICANO 

S.A 

775328 28576-77.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

JS SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 
BANCO DO BRASIL S/A 

778906 32335-49.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MILTON CEZAR MOTTA BANCO BRADESCO S/A 

784166 37945-95.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
ANA MARIA DE MOURA 

MAMED 

BANCO DIBENS LEASING 

S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

791752 45836-70.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA MAZARELLO LEITE 

VIRGOLINO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

794512 827-51.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ELIAS BISPO PINTO BANCO ITAUCARD S/A 

784969 38802-44.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
SALESIO BLAU BANCO ITAÚ S/A 

792597 46693-19.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 
ANA MARIA CORREA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

782361 35997-21.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

EVERSON PEREIRA LEITE 

CARDOSO 

BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

793008 47093-33.2012.811.0041 Procedimento Sumário HELENO SANTOS SAMPAIO BANCO ITAUCARD S/A 

794054 357-20.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
SIDINEY GONÇALO DOS 

SANTOS 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

779000 32432-49.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GIZELDA GONÇALVES 

TORRES ROCHA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

807702 14157-18.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 

ESPÓLIO DE JOSE SEMEÃO 

SILVA, EVILLYN 

EMANUELLE PEREIRA 

SILVA e VALMIRA PEREIRA 

BARROS SANTOS 

BANCO FINASA BMG S/A 

807389 13863-63.2013.811.0041 Procedimento Ordinário DANÚBIA GERALDES CRUZ BANCO VOLKSWAGEN S/A 

807703 14158-03.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALEXANDRINA FERREIRA 

SANTOS 
BANCO ITAUCARD S/A 

805689 12156-60.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDIVAR ROBERTO 

MARTINS DE OLIVEIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

794215 524-37.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
NEILA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO OLIVEIRA 
BANCO BMG S.A 

794240 551-20.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
VIRSON SABINO DUARTE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

794058 361-57.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FLÁVIA APARECIDA DE 

CAMPOS 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

787038 40951-13.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GILMAR ISRAEL DA SILVA BANCO ITAÚ S/A 

778181 31576-85.2012.811.0041 Procedimento Ordinário IVALDO NUNES BANCO ITAULEASING S.A 

790954 45022-58.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSIMAR DUARTE DA 

SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

794243 554-72.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ANSELMO JOSÉ PAES DE 

CAMPOS 

DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

794198 507-98.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

SEBASTIÃO SANTANA 

NOLASCO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

794217 526-07.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
MARLINIZE FREIRE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

770875 23915-55.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSA MACHADO DE SOUZA 

MACHADO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

792632 46727-91.2012.811.0041 Procedimento Sumário A. DIAS DE MORAES - ME BANCO GMAC S/A 

804747 11213-43.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FERNANDO FERRAZ DE 

ARAUJO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

786359 40248-82.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
AUXILIADORA APARECIDA 

SOARES 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

795240 1571-46.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
EDENIL SANTOS LEITE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

784164 37943-28.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA AUXILIADORA BANCO VOLKSWAGEN S/A 
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LEITE QUEIROZ 

784680 38499-30.2012.811.0041 Cautelar Inominada 
GABRIELA ERNESTA 

ALBERTI 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

769732 22716-95.2012.811.0041 Embargos à Execução 

EDCLEUMA DA SILVA 

MACHADO e SALOMAO 

NUNES DE ARAUJO 

COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS 

806648 13132-67.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ANA CECILIA ZAGONEL 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

797930 4315-14.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

JOSUEL GONÇALVES 

TORRES 

BV LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

796494 2842-90.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
MICHELE DENISE DE 

PAULA AGUIAR 
BANCO ITAUCARD S/A 

790053 44090-70.2012.811.0041 Procedimento Ordinário SERGIO LUIZ DA SILVA BANCO FINASA BMG S/A 

786361 40250-52.2012.811.0041 Procedimento Ordinário MESSIAS ALVES FERREIRA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

777102 30444-90.2012.811.0041 Procedimento Ordinário CARLOS ALBERTO PEREIRA BANCO ITAUCARD S/A 

777768 31137-74.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DECIO DA COSTA 

FERREIRA 
BANCO FIAT S/A 

788237 42187-97.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
WESLEY THIAGO OLIVEIRA 

DA CUNHA 
BANCO HONDA S/A 

786747 40655-88.2012.811.0041 Procedimento Sumário JOAO ETEVALDO MORAIS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

790956 45024-28.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JEFERSON LUIZ 

MAGALHÃES DOS SANTOS 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

795270 1602-66.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

PEDRO ALEXANDRINO DOS 

SANTOS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

786436 40329-31.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
GIOVANA MARIA DO 

NASCIMENTO 
BANCO ITAUCARD S/A 

792401 46496-64.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 
ROMARIO RIBEIRO BANCO DAYCOVAL S/A 

792409 46504-41.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

EDSON SALVATERRA DA 

SILVA 

BANCO PANAMERICANO 

S.A 

789004 43003-79.2012.811.0041 Procedimento Ordinário DJEAN OLIVEIRA BEZERRA BANCO FINASA BMG S/A 

795274 1606-06.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDRE LUIZ ANTUNES 

TAPAJOS DA SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

803344 9806-02.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
DANIEL FELICIANO DO 

NASCIMENTO 
BANCO ITAUCARD S/A 

746806 44029-49.2011.811.0041 Procedimento Ordinário 
GELSO CARNEIRO 

PIMENTEL 
BANCO ITAULEASING S/A 

808005 14466-39.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCIELLI PATRICE 

SANTANA 
BANCO HONDA S/A 

805799 12263-07.2013.811.0041 Procedimento Sumário FABIANA ROSANE VIEIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

803785 10241-73.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
EDSON DAMASCENO 

MARTINS 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

804228 10692-98.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELIANE FLORENCIO PINTO 

LOPES 
BANCO ITAUCARD S/A 

784740 38559-03.2012.811.0041 Procedimento Ordinário AQUINO MACHADO FILHO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

808279 14746-10.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
PAULO ALBERTO DE 

MORAES NASCIMENTO 
BANCO ITAUCARD S/A 

805790 12254-45.2013.811.0041 Procedimento Sumário ALVIMAR GOMES DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

794568 883-84.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
LENINE JOSE CARDOSO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

790251 44293-32.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
ISABEL CRISTIANA DE 

MOURA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
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E INVESTIMENTO 

796392 2734-61.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

CARLOS ROBERTO 

JASSINKER 
BANCO BMG S/A 

790574 44624-14.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOANILDE DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

792352 46448-08.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
ANA AUXILIADORA VIEIRA 

DA SILVA 

BANCO SANTANDER 

BANESPA S/A 

783379 37077-20.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOSUE ELIAS MELCHERT 

BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

789424 43431-61.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARIA JOSE ALMEIDA DE 

MORAES 
BANCO ITAUCARD S/A 

792933 47017-09.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARIA FRANCISCA 

NASCIMENTO DA SILVA 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

788033 41968-84.2012.811.0041 Procedimento Sumário AQUINO MACHADO FILHO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

789729 43755-51.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
PASCOALINO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

788841 42833-10.2012.811.0041 
Execução de Título 

Extrajudicial 

EDIBERTO VAZ 

GUIMARÃES 
BANCO DO BRASIL S/A 

769324 22287-31.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HUDA MORAIS DE ARAÚJO 

CORTES 

SANTANDER LEASING S.A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

766971 19767-98.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DOMINGOS PEREIRA DA 

CRUZ 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

776381 29690-51.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
KLEBERSON DE LIMA 

BENITES 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

796404 2749-30.2013.811.0041 Procedimento Ordinário BANCO DO BRASIL S.A 

L. V. DA SILVA ARTIGOS DO 

VESTUARIO – ME, 

APARECIDA VICENTE DA 

SILVA e SILVANI VIANA 

SILVA 

786360 40249-67.2012.811.0041 Procedimento Ordinário EDSON LEITE DA SILVA 

BANCO BMG S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A e MASSA 

FALIDA DO BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

785566 39432-03.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDEMAR CRISTINO 

SILVEIRA DOS SANTOS 

AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A 

712696 5594-06.2011.811.0041 
Reintegração / 

Manutenção de Posse 
BANCO ITAULEASING S/A NIWMAR SERPA 

779964 33472-66.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSE DOMINGOS 

RODRIGUES DE ARRUDA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

792971 47056-06.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

JOSÉ MARCOLINO DA 

SILVA NETO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

779454 32907-05.2012.811.0041 Procedimento Ordinário LEILA BENEDITA DA SILVA BANCO ITAUCARD S/A 

794249 560-79.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
JOACI PRATES GARCIA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

790953 45021-73.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOSE CARLOS DOS SANTOS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

802082 8541-62.2013.811.0041 Procedimento Sumário BENALVA LOPES TEIXEIRA 

HSBC LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL (BRASIL) S/A 

792353 46449-90.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VERA LUCIA DE ALMEIDA 

FARIAS 
BANCO DO BRASIL S/A 

783811 37575-19.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANTONIO HUMBERTO 

MARTINS SIQUEIRA DE 

MELO BOSAIPO 

BANCO HSBC BANK BRASIL 

S/A 

795276 1608-73.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
NILDA MARIA MONTEIRO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

792362 46457-67.2012.811.0041 Exibição de Documento NEOMAR GUEDES DE BANCO BRADESCO 
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ou Coisa SOUZA FINANCIAMENTOS S/A 

787236 41158-12.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUIZ CEZAR MENDES DA 

SILVA 
BANCO ITAÚ LEASING S.A 

792357 46453-30.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

JEFERSON RIBEIRO DE 

AMORIM 
BANCO HONDA S/A 

785110 38948-85.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
MAGDA PATRICIA ALVES 

DE MORAES PLEFFKEN 
BANCO ITAULEASING S/A 

807038 13512-90.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA APARECIDA DE 

AMORIM FERNANDES 
BANCO ITAUCARD S/A 

792990 47075-12.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ANTONIO JOÃO DA COSTA 

ROSA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

792369 46464-59.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

LOURDES APARECIDA 

FORNAZAKI 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

790955 45023-43.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
RENATO MOURA DUETI 

SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

795199 1527-27.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDNELSON DE ALMEIDA 

CARDOSO 
BANCO FIAT S/A 

789423 43430-76.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

AILTON DOMINGUES 

PEREIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

786414 40307-70.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
DOMINGOS ALVES DE 

SOUSA 
BANCO ITAÚ LEASING S.A 

775986 29269-61.2012.811.0041 Procedimento Ordinário ORLANDO GARCIA 

BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A e BANCO BMG 

S/A 

768230 21112-02.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JAIR ROQUE BIASUS 

BANCO BMG S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A e 

BANCO BONSUCESSO S/A 

767455 20284-06.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOÃO BOSCO RODRIGUES 

MOREIRA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

787561 41465-63.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

JOAQUIM SANTANA DE 

CAMPOS 
BANCO FICSA S/A 

787566 41470-85.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
MANOEL VIEIRA DA SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

786668 40575-27.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARIA GATTI 

BERGAMASCHI 
BANCO HSBC S/A 

794337 650-87.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ADÃO RONILDO DE LARA BANCO ITAU S/A 

794126 431-74.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MOACIR DE FIGUEIREDO 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

793090 47180-86.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JULIO CESAR DA CRUZ 

VIEIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

809757 16243-59.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
JAIR OLIVEIRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

776015 29299-96.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
HELIMAR DE OLIVEIRA 

REZENDE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

790823 44878-84.2012.811.0041 Procedimento Ordinário GABRIEL COSTA LEITE BANCO CITIBANK S/A 

780696 34262-50.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
INAURA FERNANDES 

PEDROSO 
BANCO ITAUCARD S/A 

767211 20021-71.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
BAT ENERGY COMERCIO 

DE BATERIAS LTDA - EPP 
BANCO SANTANDER S/A 

792389 46484-50.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUCIANY APARECIDA 

MARQUES DA SILVA 
BV FINANCEIRA S/A CFI 

797959 4344-64.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
ZEBINO CORREA DA 

CONCEIÇÃO 
BANCO ITAUCARD S/A 

797958 4343-79.2013.811.0041 Procedimento Sumário KEILA DA CONCEIÇÃO 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

797776 4156-71.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
RONALDO RAMOS LEITE BANCO ITAUCARD S/A 

810246 16748-50.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA EDINEIA PEREIRA 

CINTRA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 
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798140 4528-20.2013.811.0041 Procedimento Sumário SÉRGIO DE ALMEIDA BANCO ITAUCARD S/A 

809998 16492-10.2013.811.0041 Procedimento Ordinário VILMA MORAES DA SILVA BANCO ITAUCARD S/A 

805787 12251-90.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
ILIAMAR JOSÉ DA SILVA 

AMAZONIA REVENDEDORA 

DE MOTOS LTDA 

805082 11547-77.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

BENEDITA DE ARRUDA 

SAMPAIO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

805792 12256-15.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
SAMUEL FERNANDO 

BORGATO ROSA 

BANCO ITAU UNIBANCO 

S.A 

797770 4150-64.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

SILVANO PINTO DE 

AMORIM 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

794204 513-08.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

OSMAR FERREIRA DORILEO 

SOUZA 
ITAU UNIBANCO S/A 

794230 541-73.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
VINO JOSÉ DE FRANÇA BANCO ITAUCARD S/A 

752064 3868-60.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
NAZARIO FRAZAO DE 

ALMEIDA 
BANCO ITAU S/A 

763900 16514-05.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO CLAUDIO DE 

SOUSA 
BANCO BMG S.A 

452503 24633-23.2010.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSEMARE DE MORAES 

MACIEL 
BANCO FINASA S.A 

803611 10068-49.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSIAS SERGIO DO 

NASCIMENTO 
BANCO DO BRASIL S/A 

792391 46486-20.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

RILDO CESAR AMARAL 

SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

769873 22868-46.2012.811.0041 Embargos de Terceiro 
CHEFE TRANSPORTES 

LTDA - ME 

BRADESCO LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

780706 34272-94.2012.811.0041 Embargos à Execução 

OMNI COMPUTADORES E 

SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA 

BANCO BRADESCO S/A 

770532 23558-75.2012.811.0041 Cautelar Inominada 
JOSEMAR DA GUIA 

PINHEIRO 
BANCO BRADESCO S/A 

754277 6247-71.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDEVINO JOSE DE 

OLIVEIRA 
BANCO FIAT S/A 

775972 29253-10.2012.811.0041 Embargos à Execução 

ÁLVARO LUIS MOREIRA DE 

FARIA, ALCILENE FREITAS 

BERTHOLDO DE SOUZA e 

LOG INFORMÁTICA 

SICOOB COOPERLOJA 

C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ 

777308 30662-21.2012.811.0041 Procedimento Ordinário PAULO SANTOS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

787538 41440-50.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
RUBIANA HOLLENBRACH BANCO GMAC S/A 

789602 43619-54.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

CRUZ 

BB LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

773260 26396-88.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
PAULO RICARDO 

RODRIGUES MIRANDA 
BANCO DO BRASIL S.A 

790024 44061-20.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUIZ ROBERTO 

BERNARDES LIMA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

789584 43599-63.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUIZ ROBERTO 

BERNARDES LIMA 
BANCO BV FINANCEIRA S/A 

764035 16656-09.2012.811.0041 Embargos à Execução 

VIVIAN MODAS LTDA, 

VIVIANE GOMES DA SILVA 

e THIAGO APARECIDO 

PINTO ORTEGA 

BANCO SANTANDER S/A 

774464 27665-65.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
REGINA MARIA DE SOUZA 

MENDES 
BANCO CITICARD S/A 

791283 45357-77.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
LUCAS PEDRO DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

793006 47091-63.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
GERSON PINTO DA SILVA 

SANTANDER LEASING S.A 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

766642 19406-81.2012.811.0041 Procedimento Ordinário SINEY DOS ANJOS GUIA 

BANCO AYMORE CREDITO, 

FINANC. E INVESTIMENTO 

AS 

Disponibilizado - 10/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10674 Caderno de Anexos Página 16 de 25



 
 

768770 21682-85.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

NATALÍCIO CARVALHO 

SANTOS 
BANCO ITAUCARD S/A 

780553 34107-47.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
PAMELLA BRUNA 

BARBIERI DIAS 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

798837 5237-55.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
RODRIGO DE LARA PINTO 

CUNHA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

799157 5577-96.2013.811.0041 Procedimento Ordinário PAULO DIAS DA SILVA 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A 

e BANCO BMC 

802076 8534-70.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
HUGO GUTEMBERG DA 

CUNHA ENORE 

BANCO PSA FINANCE 

BRASIL S/A 

799136 5555-38.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

SEBASTIÃO MARCOLINO 

DA SILVA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

768140 21008-10.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SUELLY EUFRASIA DA 

SILVA 
BV FINANCEIRA S/A 

799707 6133-98.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 

JEFFERSON PEREIRA 

BARBOSA e EDESIO SOARES 

AMORIM 

BANCO AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

799327 5746-83.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSE SANTANA DE SOUZA 

AGUIAR 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A e BANCO DO BRASIL S/A 

770495 23517-11.2012.811.0041 Embargos à Execução 
NELSON MANOEL 

CERQUEIRA JUNIOR 
BANCO BRADESCO S.A 

784713 38532-20.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VAGNER FABIO 

RODRIGUES 
BANCO SANTANDER S/A 

798760 5158-76.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
WILSON ALMEIDA DE 

OLIVEIRA 
BANCO ITAUCARD S/A 

786104 39989-87.2012.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

ALINOR CANDIDO DA 

SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

811889 18376-74.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FERNANDO FERRAZ DE 

ARAUJO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

786331 40220-17.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
MARICILDA ABREU DE 

LARA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

802296 8759-90.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
DELOSINA DA SILVA 

MILITÃO 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

800831 7259-86.2013.811.0041 Procedimento Sumário OACY RAMOS DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

800832 7260-71.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
JAQUELINE DOS REIS 

BATEIS DE SOUZA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

803414 9871-94.2013.811.0041 Procedimento Ordinário JUVENAL OLIVEIRA SILVA BANCO WOLKSWAGEN S/A 

811470 17965-31.2013.811.0041 
Exibição de Documento 

ou Coisa 

EDME GONÇALVES 

VASQUES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

801320 7752-63.2013.811.0041 Procedimento Ordinário LUIS SILVA DE MORAES 

BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BMG S.A, BANCO 

VOTORANTIM S/A, BANCO 

DAYCOVAL S. A e BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

805800 12264-89.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FREDERICO SANTOS 

ANTUNES 
BANCO ITAUCARD S/A 

803803 10262-49.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
DOUGLAS CANDIDO 

GONÇALVES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

809542 16026-16.2013.811.0041 Procedimento Ordinário DIONE SANTOS DA ROCHA 
BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A 

466675 33791-05.2010.811.0041 Procedimento Ordinário JOSÉ ALMEIDA BELÉM BRADESCO CARTÕES 

792355 46451-60.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
VERA LUCIA DE ALMEIDA 

FARIAS 
BANCO DO BRASIL S/A 

799572 5997-04.2013.811.0041 
Prestação de Contas - 

Exigidas 

CLEIDE DE OLIVEIRA 

VIRGOLINO 

DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

814988 21439-10.2013.811.0041 Procedimento Ordinário GILSON CATARINO DA LUZ BANCO ITAUCARD S/A 

811617 18104-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARCIO ANDRE SOARES 

MONGE 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A 

792377 46472-36.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCISCA MARIA DE 

OLIVEIRA ARAUJO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

799792 6220-54.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSUEL DE OLIVEIRA 

COSTA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

798855 5271-30.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANALICE PEREIRA DE 

ALBUQUERQUE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

800863 7293-61.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ZOZIMO RODRIGUES 

FERREIRA FILHO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

801323 7755-18.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA COUTINHO SOUSA BANCO ITAUCARD S/A 

802342 8805-79.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
GENILSON PEREIRA DA 

SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

808563 15028-48.2013.811.0041 Procedimento Ordinário FABIO ESPER SCHNEIDER 
BANCO PSA FINANCE 

BRASIL S/A 

800744 7168-93.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
OSVAIR DONIZETE 

RONCOLETTA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE -MT 

825751 31726-32.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MICHEL KENDI HIRAÇAKA 
BANCO PSA FINANCE 

BRASIL S/A 

796361 2704-26.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
ROSANGELA DE OLIVEIRA 

MARTINS 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

811418 17903-88.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JUDITH MARIA SAMPAIO 

MIRANDA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

806893 13373-41.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

FERNANDO JOSE 

FERNANDES 
BV FINANCEIRA S/A CFI 

806951 13430-59.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCISCO DE SOUZA 

CAMPOS 

BANCO ITAUCARD 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

790046 44083-78.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
ANTONIO ORLANDO MOTA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

801627 8061-84.2013.811.0041 Procedimento Ordinário CRISTIANE GIL MENDES 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

801475 7907-66.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

MARIA DAGMAR NUNES 

BRITO RODRIGUES 
BANCO FINASA BMG S/A 

784972 38805-96.2012.811.0041 Procedimento Sumário 
MARIA JOSÉ MUNIZ DA 

SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

816304 22750-36.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

CARLOS ALBERTO 

MEDEIROS LIMA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

795694 2033-03.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
HENRIQUE ALVES DA 

SILVA 
BANCO ITAUCARD S/A 

806795 13279-93.2013.811.0041 Procedimento Ordinário RICARDO LOPES DA SILVA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

796016 2359-60.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
PLINIO VIDAL CAMPOS DA 

SILVA JUNIOR 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

815636 22081-80.2013.811.0041 Monitória 
HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO 
LUCIANO COSTA 

812840 19329-38.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
GONÇALO MARQUES DA 

SILVA FILHO 
BANCO BONSUCESSO S/A 

753046 4930-38.2012.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

PEDRO WILLIANS NEZI DA 

SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

824441 30503-44.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSE MARIA ROQUETE 

NETO 
BANCO ITAUCARD S/A 

819650 25924-53.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
AVELINO CLAUDIO DE 

MORAES 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

798509 4898-96.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
JADIELSON PEREIRA DE 

ARAÚJO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

814663 21124-79.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
ELVAIR ROSA DOS SANTOS 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

806299 12771-50.2013.811.0041 Consignação em ARMANDO OTAIR PAVÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A 
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Pagamento 

808625 15100-35.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOAQUIM MARTINS DA 

COSTA 

AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S/A 

815867 22315-65.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
LÁZARA JOSÉ FONTES DA 

SILVA 
BANCO ITAUCARD S/A 

805372 11835-25.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JEFERSON BEZERRA DE 

OLIVEIRA 
BANCO SANTANDER S/A 

796368 2711-18.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOZICLER TAVARES 

FONSECA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

805477 11940-02.2013.811.0041 Procedimento Ordinário OSVALMIR PINTO MENDES PARANÁ BANCO S/A 

828244 34100-21.2013.811.0041 Procedimento Ordinário CARLOS BARU DERQUIN BANCO SANTANDER S/A 

829687 35455-66.2013.811.0041 Procedimento Ordinário GILSON CATARINO DA LUZ BANCO ITAUCARD S/A 

818041 24455-69.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
VALDENILCE CERQUEIRA 

SEBA PADILHA 

BANCO PANAMERICANO DE 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A 

812845 19334-60.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FELIPE CALDAS HUGHES 

DRUMMOND 
BANCO BONSUCESSO S/A 

812100 18593-20.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARILDA MARINAIDE 

PINTO DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

809891 16379-56.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ZENILDE IZABEL 

NORBERTO DA SILVA 
BANCO BMG S/A 

811412 17897-81.2013.811.0041 Procedimento Ordinário EDVAN PEREIRA DE SOUZA BANCO FINASA BMG S/A 

830857 36548-64.2013.811.0041 Procedimento Ordinário GILSO CATARINO DA LUZ BANCO ITAUCARD S/A 

798510 4899-81.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
FRANCISCO MARCOS 

TEIXEIRA HOLANDA 
BANCO ITAULEASING S/A 

765373 18070-42.2012.811.0041 Procedimento Ordinário SOLANGE DE SOUZA SILVA 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

806297 12769-80.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
ARMANDO OTAIR PAVÃO 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

811913 18401-87.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALTAIR DAS NEVES 

MAGALHÃES 

BANCO BMG S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A e BANCO 

PANAMERICANO S/A 

823429 29535-14.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ANA PAULA MOREIRA DA 

SILVA GOMES 
BANCO HONDA S/A 

811870 18358-53.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MANOEL GENTIL DE SOUZA 
BANCO ITAUCRED DE 

FINANCIAMENTO S/A 

808559 15024-11.2013.811.0041 Procedimento Ordinário FABIO ESPER SCHNEIDER 
BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S/A 

832042 37654-61.2013.811.0041 Procedimento Ordinário RUTINEIA DIAS DAMACENO BANCO FINASA BMG S/A 

812317 18807-11.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO CLAUDIO DE 

SOUSA 
BANCO BMG S.A 

815274 21728-40.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MALAQUIAS FERREIRA DA 

CUNHA 
BV FINANCEIRA S/A CFI 

802131 8594-43.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
DANISIA NOLASCO 

FERNANDES 
BANCO ITAUCARD S/A 

819651 25925-38.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARISTELA FREITAS 

CARVALHO 

BANCO PANAMERICANO 

S.A 

805899 12370-51.2013.811.0041 Procedimento Ordinário FATIMA DA ROSA SOUZA 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

830864 36555-56.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MEIRE GIMENES REZINO 
BANCO PANAMERICANO 

S.A 

826650 32562-05.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JANAINA CARDOSO DE 

ANDRADE 

BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

799794 6222-24.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
CRISTIANE PIRES DE 

CAMARGO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

816368 22812-76.2013.811.0041 Procedimento Ordinário KARINE GOIS CONRADI 

AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A 

830851 36543-42.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARCO ANDRÉ SOARES 

MONGE 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

828997 34835-54.2013.811.0041 Embargos à Execução 

RODRIGO ALVES SILVA e 

RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA 

BANCO BRADESCO S/A 
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822987 29119-46.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIALVA MARQUES DA 

SILVA 
BANCO BRADESCO S/A 

805128 11592-81.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA JOSE DE SOUZA 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

811219 17706-36.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELIZABETE GREGÓRIO 

PINHEIRO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

807921 14377-16.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOSE MARA FERREIRA DO 

AMARANTE 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

807065 13536-21.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 

ELIANDRO APARECIDO DA 

SILVA TRANSPORTES – ME 

e ELIANDRO APARECIDO 

DA SILVA 

BANCO DO BRASIL 

820622 26854-71.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDRÉ LUIZ MEZZA DE 

ARRUDA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

853553 10009-61.2013.811.0041 Procedimento Ordinário LUCIANO SILVA DA COSTA BANCO ITAU S/A 

821722 27910-42.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
SIMIONAI DE CASTILHO 

LIRIO 
BANCO FINASA BMG S/A 

807096 13567-41.2013.811.0041 Procedimento Ordinário EDER FORTES DA SILVA 

AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

821002 27216-73.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
CEDINEY COSME DO 

NASCIMENTO 
BANCO ITAULEASING S/A 

824175 30245-34.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
UDESON MANOEL DA 

SILVA 
BV FINANCEIRA S/A 

811059 17560-92.2013.811.0041 Procedimento Ordinário FELIPE FRANCO DE GODOY BANCO ITAUCARD S/A 

819338 25611-92.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
ZITA IZABEL MOREIRA DA 

COSTA 
BV FINANCEIRA S/A - CFI 

827746 33607-44.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

SULEIMA METELO DE 

COELHO 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

810879 17373-84.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOZIL GABRIEL TEIXEIRA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

834331 39685-54.2013.811.0041 Procedimento Ordinário VALDECI ALVES DA SILVA 

CREDIFIBRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

816648 23082-03.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA APARECIDA CEZAR 

VIVAN 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

816922 23357-49.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA 

BV FINANCEIRA S/A - 

CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

813525 19997-09.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
GEOVANI QUEIROZ 

RODRIGUES 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

838829 43392-30.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
E M COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 

CIELO S/A e BANCO 

BRADESCO S.A 

839839 44293-95.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
UKAYALI COMERCIO DE 

ROUPAS ME 

SANTANDER 

FINANCIAMENTOS S/A 

843338 47264-53.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MARIA EVANIZE RONDON BANCO ITAUCARD S/A 

829301 35118-77.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
ROBERTO LEITE DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO 

834387 39740-05.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

RAFAEL BENEDITO DA 

SILVA 
ITAUCARD S.A/MOTOR 

838464 43097-90.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MADALENA GODOI SILVA BANCO ITAU S/A 

835930 40996-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ORLANDO SIMIONI 

BV FINANCEIRA S/A - 

CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

809308 15782-87.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

WILMA WELLEN CAMILO 

FERNANDES 
BANCO ITAUCARD S/A 

811319 17804-21.2013.811.0041 Procedimento Ordinário DANIEL SILVA CAMPOS BANCO VOLKSWAGEN S/A 

747850 45117-25.2011.811.0041 Procedimento Ordinário ANTONIO WILSON RIBEIRO BANCO FINASA S/A 

835791 40861-68.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ARILSON HILÁRIO DE DEUS 

ANTUNES 

BV FINANCEIRA CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

778992 32423-87.2012.811.0041 Procedimento Ordinário INES FELIX CARROCIA 
AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A 

803802 10261-64.2013.811.0041 Procedimento Ordinário EDEMIL ANTONIO SOARES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

807314 13786-54.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE 

ARRUDA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

818312 24676-52.2013.811.0041 Procedimento Sumário SUELENE DE LIMA AMORIM BANCO FIAT S/A 

820758 26983-76.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
RONAIR ALVES DE 

OLIVEIRA 

BANCO DO BRASIL S/A e 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

825192 31204-05.2013.811.0041 Procedimento Ordinário NILTON PAGNO 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

830915 36606-67.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MAURICIO NUNES DE 

ARRUDA 

BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

831279 36959-10.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDELAINE APARECIDA 

RIBEIRO DE BARROS 
ITAUCARD S/A 

831607 37257-02.2013.811.0041 
Prestação de Contas - 

Exigidas 

GONÇALO MARQUES DA 

SILVA FILHO 
BANCO BONSUCESSO S/A 

843776 47672-44.2013.811.0041 
Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária 
BANCO RODOBENS S/A 

DINAMO CONSTRUTORA 

LTDA 

837191 42043-89.2013.811.0041 Procedimento Ordinário JOSÉ REINALDO NOGUEIRA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

841581 45813-90.2013.811.0041 Procedimento Ordinário NINO FRANCISCO DA SILVA 

BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

854431 56989-66.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MANOEL DE ANUNCIAÇÃO 

BV FINANCEIRA S/A - 

CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

755969 8045-67.2012.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

LEONARDO FERNANDES 

BORGES 
BANCO BRADESCO S/A 

819520 25794-63.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ORIVALDO SATURNINO DO 

CARMO 
BANCO DO BRASIL S.A 

838496 43128-13.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

DANIEL MARTINS 

ANCHIETA 
BANCO J. SAFRA S/A 

821988 28173-74.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTONIO GALDINO 

SOBRINHO 
BANCO SANTANDER S/A 

827270 33153-64.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
ANA MARIA DE MOURA 

MAMED 

BANCO DIBENS LEASING 

S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

829356 35171-58.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO MARTINS DOS 

SANTOS 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

830541 36254-12.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MIGUEL DOS SANTOS BANCO CREDIFIBRA S/A 

835809 40879-89.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ROSIMEIRE DOS SANTOS 

BV FINANCEIRA S/A - CRED. 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

767733 20574-21.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
LÍGIA MÁRCIA DA SILVA 

MACEDO 

BANCO ITAU UNIBANCO 

S/A e SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA 

838906 43455-55.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
LOCIR RODRIGUES DE 

TOLEDO 
BANCO DAYCOVAL S/A 

828612 34466-60.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 

AWS TRANSPORTE DE 

CARGA LTDA, ARI ROSA 

DOS SANTOS e WALTER 

RIBEIRO BUENO 

BV FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

805793 12257-97.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANANIAS APARECIDO 

FERREIRA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

795520 1855-54.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
LAUDELINA MONTEIRO 

CALDAS SILVEIRA 

BANCO BMG S/A, BANCO 

SCHAHIN S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A e BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

812278 18767-29.2013.811.0041 Embargos à Execução VALCIDES FERREIRA DE HSBC BANK BRASIL S/A 
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ASSIS 

814596 21056-32.2013.811.0041 Procedimento Ordinário SEBASTIÃO DA COSTA 

BV FINANCEIRA S/A - 

CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

821203 27416-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
SEBASTIÃO GONÇALVES 

FERREIRA 
BANCO BRADESCO S/A 

820433 26674-55.2013.811.0041 Procedimento Ordinário DAVID HOUSTON ARAUJO 

BANCO BV FINANCEIRA S/A 

- CREDITO E 

FINANCIAMENTOS 

820259 26500-46.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

RAFFAEL MARCOS 

FELISBERTO RAMOS 

BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

821580 27767-53.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JEFERSON LUIS 

MAGALHÃES DOS SANTOS 
BANCO BMG S/A 

826259 32200-03.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 
DELSO CORREA DE LIMA BANCO DO BRASIL S/A 

826868 32769-04.2013.811.0041 
Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária 
BANCO FINASA S.A 

GLAUCIENE GOMES DE 

SOUZA 

842236 46337-87.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ALMIR SEBASTIÃO RIBEIRO 

DE SOUZA 
BANCO ITAÚ S/A 

842066 46192-31.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDILEUZA DE OLIVEIRA 

FIORAVANTE 

BANCO VOTORANTIN S/A e 

BANCO DAYCOVAL S/A 

833938 39306-16.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ALUISIO FORTUNATO DE 

SOUZA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

833007 38523-24.2013.811.0041 
Reintegração / 

Manutenção de Posse 

DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

GRACIANA LOPES VIDAL 

828613 34467-45.2013.811.0041 Procedimento Ordinário THIAGO AMARAL COELHO 

CIA DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL 

828457 34310-72.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

EDMILSON MAGALHAES 

MAIA 

BANCO PANAMERICANO 

S/A 

852883 55654-12.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
HAYNER GUIMARÃES 

MATTOS DAMIÃO 
BANCO BMG S/A 

842400 46481-61.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ROSIANE MARIA DE 

CAMPOS 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

778609 32015-96.2012.811.0041 Procedimento Ordinário EDES JOSÉ KASSBURG 
BANCO PANAMERICANO 

S.A 

801897 8335-48.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOÃO BATISTA DOS 

SANTOS LIMA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

815622 22067-96.2013.811.0041 Procedimento Ordinário VALDESON SIMÃO BANCO DO BRASIL S/A 

841423 45680-48.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
KAMILLA GONÇALVES 

BORGES 
BANCO ITAUCARD S/A 

828811 34659-75.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
MARY JANAINA DE 

ARAUJO SÁ 

BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

832118 37726-48.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ROBERD CARLOS TOEBE 
BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

834884 40158-40.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANA PAULA DA COSTA E 

SILVA 

OMNI S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 

834781 40063-10.2013.811.0041 
Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária 
BANCO FINASA S/A 

MANOEL BENEDITO DO 

AMARAL 

829215 35031-24.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
LUANA LIRA ANDREATO 

ITAU UNIBANCO BANCO 

MULTIPLO - S/A e BANCO 

ITAU S/A 

851424 54370-66.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
OSMAR CARDOSO DE 

OLIVEIRA 
BANCO ITAULEASING S/A 

837803 42548-80.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
PAULO SEBASTIÃO DA 

SILVA 
BANCO ITAUCARD S/A 

812098 18591-50.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

JOÃO MATHIAS BORGES e 

TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME 

BANCO BRADESCO S/A 

792914 46998-03.2012.811.0041 Procedimento Ordinário IRACI DOS REIS BORGES 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

860198 1899-39.2014.811.0041 Procedimento Ordinário IZANETE OLIVEIRA DA BANCO BMG S.A 
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SILVA 

854796 57316-11.2013.811.0041 Procedimento Ordinário JOANA DARK DE OLIVEIRA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

806769 13254-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
OSVALDO AUGUSTO 

EMILIO 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

809467 15952-59.2013.811.0041 Embargos à Execução 
DAYANE ZANIN ZANCHI DE 

OLIVEIRA 
ITAU UNIBANCO S/A 

813680 20148-72.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDUARDO SOUSA DE 

OLIVEIRA 
BANCO ITAUCARD S/A 

817026 23466-63.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
SHIRLEY PINTO PEREIRA 

DUARTE 
BANCO J. SAFRA S/A 

861882 3227-04.2014.811.0041 Procedimento Ordinário OZIRIS DO ESPÍRITO SANTO BANCO ITAUCARD S/A 

775735 28997-67.2012.811.0041 Embargos à Execução 

PLASTIBRAZIL INDUSTRIA 

E COMÉRCIO DE TUBOS 

LTDA, PAULA CARIOCA 

GAMBI VASCONCELOS e 

LUIZ FERNANDO GAMBI DE 

VASCONCELOS  

 HSBC BANK BRASIL S/A- 

BANCO MULTIPLO 

843263 47195-21.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELIELBER PEREIRA 

JERONIMO 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

840170 44588-35.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

FELIPE FERNANDES DE 

SOUZA NEVES 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO 

847007 50557-31.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
IVANE MARGARETH 

RIBEIRO BRAGA 
BANCO DO BRASIL S/A 

863839 4670-87.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANTONIO FORTES 

OLIVEIRA 
BANCO DO BRASIL S. A. 

856019 58391-85.2013.811.0041 Embargos à Execução VALDIR GARCIA DA SILVA BANCO SAFRA 

842425 46499-82.2013.811.0041 Procedimento Ordinário JAIR ANTONIO DA SILVA 
BANCO CITICARD S/A 

CREDICARD 

878808 16005-06.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
JORGE LUIS DE OLIVEIRA 

FERNANDES 
BANCO HONDA S/A 

779540 33013-64.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOECY CAMPOS 

RODRIGUES 
BANCO ITAUCARD S/A 

821200 27413-28.2013.811.0041 Embargos à Execução 
JOSÉ STALIN RODRIGUES 

DOS SANTOS 
BANCO CITIBANK S.A 

844847 48636-37.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARIA JOSE ALMEIDA DE 

MORAES 
BANCO ITAUCARD S/A 

799366 5785-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
LAURINDA DOMINGAS DA 

SILVA PEREIRA 

BANCO ITAU S/A (ITAU 

UNIBANCO) 

790846 44903-97.2012.811.0041 Procedimento Ordinário JOSELINO ALMEIDA MATOS 
BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

811911 18399-20.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ENIO DE ARRUDA 

BANCO BMG S.A, BANCO 

PANAMERICANO S.A, 

BANCO VOTORANTIM S/A e 

BANCO DAYCOVAL S. A 

810682 17177-17.2013.811.0041 Procedimento Ordinário RAMIRA DE MORAIS SILVA BANCO ITAUCARD S/A 

820337 26579-25.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ANDRELISA LIMA 

BARBOSA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

818403 24748-39.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
FERNANDO D'AMICO MADI BANCO BRADESCO S/A 

864292 5052-80.2014.811.0041 Procedimento Ordinário ED CARLOS DA SILVA BANCO ITAUCARD S/A 

796316 2659-22.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

831366 37044-93.2013.811.0041 Procedimento Ordinário ROSELI SEROR CUIABANO 
BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A 

779455 32909-72.2012.811.0041 Embargos à Execução 

SANTA RITA COMÉRCIO 

REPARAÇÃO MÁQUINAS 

PEÇAS LTDA EPP e JOSÉ 

GAMBALLI NETO 

BANCO SANTANDER S/A 

829862 35612-39.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
NEULIANE DO PRADO E 

SILVA 
BANCO DO BRASIL S.A 

835102 40308-21.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDELSO DE OLIVEIRA 

BASTOS 
BANCO ITAUCARD S/A 

802352 8815-26.2013.811.0041 Procedimento Ordinário SIVALDO DA SILVA BANCO ITAUCARD S/A 
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ARRUDA 

824993 31024-86.2013.811.0041 Procedimento Ordinário MARINALVA DIAS 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

793955 260-20.2013.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
MARIA HELENA DA SILVA BANCO ITAÚ S/A 

805245 11713-12.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

MARINA GERALDINO DE 

BRITO 

MASSA FALIDA DO BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A 

813019 19500-92.2013.811.0041 
Embargos->Processo de 

Execução 

JOÃO SANTOS JÚNIOR e J. S. 

JUNIOR INFORMATICA - ME 
ITAU UNIBANCO S/A 

863841 4672-57.2014.811.0041 Procedimento Ordinário JOSE LUIZ DOS SANTOS 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

839604 44101-65.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
EDILEUZA DE OLIVEIRA 

FIORAVANTE 

BANCO VOTORANTIM S/A e 

BANCO DAYCOVAL S/A 

833077 38582-12.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARIA DA CRUZ DE 

CAMPOS COSTA 
BANCO ITAUCARD S/A 

808295 14762-61.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
PASCOALINO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

831803 37438-03.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

ELIMAR FELIZARDO DE 

LIMA 
BANCO ITAUCARD S/A 

829068 34902-19.2013.811.0041 Procedimento Sumário 
MARGARET ROSE CORREA 

DA COSTA 
BANCO BMG S/A 

864213 4980-93.2014.811.0041 Procedimento Ordinário CREUZA DOS SANTOS BANCO VOLKSWAGEN S/A 

815621 22066-14.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
RENATA LIMA DA SILVA 

ANDRADE 

BANCO ITAU BFB LEASING 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

807561 14030-80.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 

ESCARINO MARQUEZ DA 

SILVA, DANIELI DE 

ANDRADE SILVA e EDER DE 

ANDRADE SILVA 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

797512 3893-39.2013.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

OTERDAM ANUNCIAÇÃO 

DA COSTA 
BANCO DO BRASIL S.A 

791076 45146-41.2012.811.0041 Procedimento Ordinário EDSON MARINHO DA CRUZ 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 

861498 2901-44.2014.811.0041 
Exibição->Processo 

Cautelar 

FRANCISCO CARLOS ALVES 

SANTANA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

825467 31473-44.2013.811.0041 Procedimento Ordinário WILTON SILVA JÚNIOR 
HSBC FINANCE BRASIL S/A 

BANCO MÚLTIPLO 

838516 43147-19.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
CECILIA MARGARETE 

OLIVEIRA DA SILVA 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A 

876105 14140-45.2014.811.0041 Procedimento Ordinário ADEMIR ALVES DA PAIXÃO BANCO ITAUCARD S/A 

770392 23408-94.2012.811.0041 Procedimento Ordinário EDES JOSÉ KASSBURG 
BANCO PANAMERICANO 

S.A 

828234 34091-59.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
CLEMILDA DA SILVA 

NASCIMENTO 
BANCO ITAU S/A 

825430 31439-69.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
VERA LUCIA DE ALMEIDA 

FARIAS 
BANCO DO BRASIL S/A 

797734 4116-89.2013.811.0041 Procedimento Ordinário BENEDITO DA SILVA 
BANCO PANAMERICANO 

S/A 

817782 24205-36.2013.811.0041 Procedimento Sumário EDMILSON DA COSTA 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

812397 18888-57.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
MERIVALDO DE FREITAS 

BRITO 

BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 

843118 47060-09.2013.811.0041 Embargos à Execução 

IMPAR METAL INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA, 

ITAMAR MESSIAS PEREIRA 

e MARTA LEAL ANTUNES 

BANCO BRADESCO S/A 

924009 45869-89.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA 
BANCO DO BRASIL S/A 

812647 19136-23.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
ADEVANILZA DE FREITAS 

MARTINS 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

893526 25583-90.2014.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

WESLEY FRAGA DO 

NASCIMENTO 

BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 
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887041 21266-49.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
IANA CARLA FERREIRA DA 

SILVA 

BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 

788875 42867-82.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
JOÃO ADELSON SANTANA 

JUNIOR 
BANCO VOLKSWAGEN S/A 

860844 2387-91.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
MARCOS ANTONIO 

FERREIRA 
BANCO DAYCOVAL S/A 

904983 33551-74.2014.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 
SANDRO BITTENCOURT 

AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A 

853168 55898-38.2013.811.0041 Procedimento Ordinário 
FRANCISCO DE SOUZA 

CAMPOS 

BANCO ITAUCARD 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

893472 25545-78.2014.811.0041 Procedimento Ordinário 
ELISIANE MÁRCIA 

MARCONDES MORAES 
BANCO BMG S/A 

783215 36908-33.2012.811.0041 Procedimento Ordinário 
SONIA MARIA DE 

MAGALHAES 
BANCO ITAUCARD S/A 

413674 2547-58.2010.811.0041 
Consignação em 

Pagamento 

ALTEVIR CIVILA e JOÃO 

LUIZ TESSAROLO 
BANCO BMG S.A 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. 

Rita Soraya Tolentino de Barros 

Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário 
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